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Oönskade ämnen i slam var temat för KSLA:s tredje workshop om slam våren 2012. 
Måndagen den 14 maj möttes forskare, andra experter och intressenter för att dis-

kutera och lyssna till kunskapsläget för dagens tema. Förekomst i slam av tungmetal-
ler, organiska miljögifter, patogena mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier 
belystes under dagen och inte minst diskuterades vad dessa egentligen betyder om de 
kommer ut i jordbruksmark. Här råder mer brist än tillgång på kunskap konstaterades det.

Dagens workshop ingår i en serie om fyra där frågan 
om slamhantering belyst på olika sätt. Tidigare work-
shops har handlat om den agronomiska nyttan, res-
pektive lagar och regler omkring slamspridning. I en 
kommande workshop ska alternativa tekniker till slam-
spridning på åker beröras. 

Åke Barklund, Kungliga Skogs- och Lantbruksaka-
demiens VD och sekreterare fram till sommaren 2012, 
hälsade välkommen och berättade att upprinnelsen till 
vårens workshopserie var ett remissvar till Miljödepar-
tementet angående ”Aktionsplan för återföring av fos-
for ur avlopp”.

– Vi skrev att KSLA som regelmässigt arbetar med 
bördighetsfrågor och säkra livsmedel kommer att ägna 
avloppsslam ett ökat intresse, och vi blev synade på den 
meningen.

Resultatet blev vårens workshopserie, som ska följas 
upp med ett öppet seminarium under våren 2013. 

– Akademien själv har ingen uttalad uppfattning om 
slam ska användas på åkrarna eller inte, eller hur den 
ska användas. Det är inte vår uppgift utan vi är en spel-
plan för de goda diskussionerna, sa Åke Barklund.

genomgåenDe moDerator för slam-workshopserien 
har Rune Andersson, professor vid SLU varit. Han be-
tonade, som många andra under dagen att slamfrågan 
på intet sätt är ny och att uppfattningarna svängt myck-
et under åren. Det finns många tvärsäkra uppfattningar 
om vad som är den bästa lösningen för slamhantering.

– Men den här workshopen ska mycket sortera in: 
vad vet vi och vad vet vi inte – och inte i första hand 
torgföra en slutlig lösning, sa han.

Dagen kom att handla om innehållet i slam av smitt-
förande organismer, antibiotikaresistenta bakterier, or-
ganiska miljögifter och tungmetaller.

– Vi ska alltså se på vad vi vet om oönskade ämnen. 
Vad är det för typer som finns i slammet och hur farliga 
är de för ekosystem och hälsa?

Kunskaper som dessa behövs för att möjliggöra en 
riskbedömning av olika lösningar för slamhantering. 
Dessutom behöver vi känna till vad som händer med så-
dana ämnen efter att de spridits till åkern. Är marken ett 
bra miljöfilter eller inte, och hur ser flödet därifrån ut?

Det framkom att kunskapsluckorna är stora och flera 
fält med behov av forskningsinsatser pekades ut.

Workshopen leddes av Åke Barklund, Akademins VD och sekreterare, samt professor Rune Andersson, SLU, som var moderator.
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Josefine elving

statens veterinärmedicinska anstalt, sva

Ett hållbart och uthålligt kretslopp är något vi 
alla strävar efter och avloppsslam är absolut 
en resurs. Dock innebär spridning av slam 
även risker, till exempel genom smittförande 
organismer som kan finnas i slammet. Jose-
fine Elving, doktorand vid SVA, diskuterade 
hur vi kan minska risken för att djur och män-
niskor ska smittas genom slamspridning.

Bakterier, parasiter och virus kan vi hitta i slam-
met och flera av dem är zoonotiska, det vill säga 

att samma arter kan smitta både människa och djur. 
Så för både folkhälsan och lantbruksproduktionen är 
det viktigt att smitta inte sprids via slammet. Josefine 
Elving visade exempel på vad man kan hitta.

– Salmonella är här den överlägset största problema-
tiken. Det hittar man ganska mycket av i både råslam 
och i behandlat slam – mesofilt rötad men inte lång-
tidslagrad. Vi kan även hitta Campylobacter, Listeria, 
EHEC och virus förstås, sa Josefine Elving.

Potentiella smittvägar är genom avrinning till yt-
vatten, jordflykt och med vektordjur som insekter, gna-
gare och fåglar. Direkt smitta som skulle kunna upp-
komma om slam spreds till vall, bete, eller grönsaker 
som äts råa utgör ingen risk om reglerna följs, eftersom 
sådan spridning inte är tillåten i Sverige. Slam sprids 
oftast till stråsädesarealer på hösten och/eller myllas ner 
före sådd. REVAQs regler säger inom 24 timmar.

– Men på 24 timmar händer mycket. Fåglarna och 
gnagarna är där direkt.

hur ska Då smittrisken hanteras? Det man kan an-
vända är olika typer av barriärer, det vill säga metoder 
som minskar risken för smittspridning. Hur man spri-
der slammet är en viktig del, inte minst nedmyllningen, 
vilket Anders Finnson, Svenskt Vatten, tyckte att man 
kan fundera på.

– Det kan vara olika krav på nedmyllning, omedel-
bart eller inom 24 timmar. Är det omedelbart vi ska ha 
som krav i REVAQ? Då kan vi justera reglerna, om det 
får mycket bättre barriärverkan med omedelbar ned-
myllning, sa han.

Barriärer kan också vara olika typer av behandling av 
slammet, det vill säga hygienisering. Här finns metoder 

som rötning, lagring, kompostering, avvattning, för-
bränning och pastörisering. Vilken är då den starkaste 
barriären, undrade Rune Andersson.

– Rötning kan uppfylla lagkraven, och vid förbrän-
ning dör självklart det mesta av. Men då har man tagit 
lite död på resursen också.

De reduktionskrav som finns i Naturvårdsverkets 
förslag från 2010 är att ingen salmonella ska finnas i 
25 gram slamtorrsubstans. Enterokocker och E coli ska 
ligga under 1 000 CFU, koloniformande enheter, per 
gram torrsubstans. I EU:s förslag till skärpning av slam-
direktivet ligger kraven likartat men för E coli är det 
100 000 CFU per gram våtvikt, samt krav på avdöd-
ning av maskägg. 

rötning är en typ av barriär vars effekt skiljer med 
temperaturen vid rötning. 

– Generellt fungerar mesofil rötning inget vidare när 
det gäller hygienisering. Det är lite för låg temperatur, 
35-37 grader.

Termofil rötning med temperaturer över 50 grader är 
betydligt bättre. Här flikade Anders Finnson in att man 
har många års goda erfarenheter av det i Norge. Två 
timmars kontakttid i 55 grader slår ut smittämnena. 
Även svenska försök vid SVA visar samma tendens, be-
rättade Josefine Elving.

– Vi föredrar en termofil rötning för att få en inakti-
vering, sa hon.

Lagring av slam, som är alternativet till termofil röt-
ning enligt REVAQs regler, är inte lika effektivt me-
nade Josefine Elving. Försök med provtagning i lång-
tidslagrat slam visar att det inte är en helt säker metod. 
Det kommer toppar av tillväxt av enterokocker och E 
coli lite då och då, medan salmonella brukar försvinna.

– Det kan fungera men det är ingen garanti.

Smittämnen
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christina greko & 
stefan BörJesson 
statens veterinär-

medicinska anstalt, sva

Antibiotikaresistens, det vill säga motstånds-
kraft mot någon eller flera typer av antibiotika, 

kan vara en medfödd artegenskap hos bakterier, men 
den kan också vara förvärvad och har ökat med ökad 
antibiotikaanvändning. 

– Antibiotikaresistens är inget onaturligt. Antibio-
tikaresistenta bakterier finns i jorden och ute i miljön 
och fanns långt innan vi började använda antibiotika, 
sa Christina Greko.

Resistensen handlar om att specifika gener kodar för att 
hindra något eller flera av alla de sätt som olika antibiotika 
eller desinfektionsmedel kan verka på bakterier. Generna 
kan om de inte är medfödda komma in i bakterierna med 
så kallade plasmider, små DNA-segment som kan föröka 
sig i bakterien, och smitta från en bakterie till en annan. 
Resistensgener kan också uppkomma genom mutationer 
och anpassning av redan existerande egenskaper. 

antibiotikaresistens av olika typer hittas hos männis-
kor, lantbruksdjur, sällskapsdjur, i svenska avloppsre-
ningsverk och svenskt rötslam liksom i rötslam i andra 
länder. I hur hög grad finns de då i rötslam?

– När det gäller studier på rötslam och antibiotika-
resistens finns det inte så mycket att titta på. Däremot 
finns det ganska många publikationer på avloppsvatten, 
sa Stefan Börjesson.

Han visade exempel på en tysk studie av plasmidasso-
cierade resistensgener, 192 olika sådana, i reningsverk. I det 
utgående avloppsvattnet fann man resistensgener i 64 pro-
cent av proverna och i 72 procent av proven i aktivt slam.  

i en amerikansk undersökning av resistensgener som 
kodar för enzymnedbrytning av antibiotika tillhörande 
beta-laktamgruppen fann man att mängden minskade 
något mellan inkommande och utgående vatten. Men i 
en spansk studie av en specifik resistent bakterie ökade 

Antibiotikaresistenta bakterier finns överallt – i samhället, i djurbesättningar och i miljön. Det 
finns dock inte många studier genomförda om resistenta bakterier i avloppsreningsverk, 
speciell inte i rötslam. Christina Greko och Stefan Börjesson, forskare vid SVA, delgav oss 
en del av de kunskaper som finns. Vad det betyder om dessa bakterier hamnar i jorden är 
dock inte känt.

mängden i reningsverken. Flera studier visar också att 
bakterierna ofta var mer frekvent resistenta och mot-
ståndskraftiga mot fler ämnen i det utgående vattnet.

– Så det verkar hända någonting över systemet.
Stefan Börjesson pekade bland annat på en svensk 

studie som han själv varit involverad i där man tittade 
på ett speciellt toxin (Panton-Valentine-leukocidin) 
som kan indikera virulens hos MRSA-bakterier. Sådana 
stammar hade de nästan bara kunnat detektera i det 
aktiva slammet och inte i det inkommande vattnet.

I en annan undersökning jämfördes resistensgener 
mot kemiska och fysikaliska faktorer i slammet, som kon-
centration av fosfor och kväve, och sambandet var tydligt.

– Det beror på sedimentationsprocessen. Det är så de 
minskar, så de här generna hamnar troligtvis i rötslammet.

tittar man på behandlingsprocesser finns några studier 
som visar att behandling påverkar förekomsten av resi-
stenta bakterier och resistensgener i slammet. Termofil 
rötning hade en god effekt i en studie medan mesofil 
rötning medförde minskat antal ibland och ökat antal 
ibland. En annan studie visade på mycket god effekt av 
kalkning och torkning, medan termofil rötning endast 
gav en liten minskning.

Vad händer då med bakterierna och resistensgenerna 
sedan de hamnat på fältet och i jorden? Det är inte så 
mycket undersökt, men amerikansk forskning visar att 
de resistenta bakterierna finns i både stallgödsel och 
slam – och i högre grad i gödsel, detta alltså under ame-
rikanska förhållanden. När sedan gödseln och slammet 
spreds på jorden var det en liten uppförökning av re-
sistensgener med stallgödseln jämfört med jordens na-
turliga nivå, men detta hände inte med slamtillförseln.

Något som inte alls verkar ha studerats är om och i 
så fall hur ofta resistensgener i jord återförs till bakterier 
hos människor och djur
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Organiska miljögifter påträffas i både avlopps-
vatten och slam. Vilka som hamnar i slammet 
och vilka som går rätt igenom reningsverket 
ut i recipienten kan vara svårt att förutsä-
ga. Mats Tysklind, professor i miljökemi vid 
Umeå universitet, berättade om genomförda 
studier, där man bland annat sett att bilden är 
likartad i alla Sveriges reningsverk. De oön-
skade substanserna kommer främst från dif-
fusa källor, det vill säga hushållen.

VaD som hänDer med miljögifterna sedan de kom-
mit ut i avloppet, efter slambehandling och even-

tuell spridning på fält, varierar väldigt mycket med 
ämnen. Inte ens inom grupper av närbesläktade ämnen 
beter de sig på samma sätt. Dessutom är kunskapen liten 
om hur organiska miljögifter sprider sig i mark, hur de 
påverkar markorganismer, eller om de tas upp i växter.

– Processerna  är oerhört komplexa i fält, och de 
olika larm som förekommit kopplade till slam beror på 
vad som är på agendan för dagen, sa Mats Tysklind.
 
reningsverken är inte avsedda att rena industri- och 
hushållskemikalier, men att de finns där står klart. 
Umeå universitet och IVL har tittat på läkemedel i av-
loppsvatten och slam inom den nationella screeningen 
2010. Av 101 ämnen som ingick i studien påträffades 
92 i inkommande och 85 ämnen i utgående avlopps-
vatten samt 73 ämnen i slam.

– Är då detta ett problem? Det är en allvarlig signal 
om att det finns höga halter av läkemedel i slam, men 
det är en viss dos och en serie av händelser som ska till 
för att det ska bli ett problem.

Mats Tysklind visade även resultat över andra orga-
niska ämnen, och de olika ämnena beter sig väldigt oli-
ka. Vissa bryts ned, vissa fastnar i slammet, andra går re-
lativt opåverkade igenom reningsverket och detekteras 
i höga halter i både utgående vatten och i recipienten. 

– Så finns det vissa ämnen som binds väldigt effektivt 
till partiklar och kommer ut i huvudsak via slammet. 

ett Doktorsarbete där olika reningsverk i Sverige un-
dersöktes visade att det ser i stort sett lika ut oavsett 
geografiskt område och typ av ort. Det gällde både lä-
kemedel och andra kemikalier.

– Allt som är kopplat till hushållsprodukter är det-
samma oavsett var man bor.

Vad hittade man då? Av de 280 ämnen som under-
söktes gav summan av metaller den högsta koncentra-
tionen. Det var också mycket ftalater (ingår i plaster), 
klorerade alifater (lösningsmedel i kemtvättar och verk-
städer), siloxaner (i hudvårdsprodukter och deodorant), 
biocider (t.ex. antibakteriella medel i kläder), triklosan 
(antibakteriellt ämne i vissa hygienprodukter), liksom 
pesticider och ett antal andra ämnen. Det återstår myck-
et forskning om betydelsen av förekomsten av dessa äm-
nen, t.ex. om biocider spelar roll för resistensutveckling. 

mats tysklinD visade resultat från två studier av organiska 
miljögifter efter spridning av slam i skogs- respektive jord-
bruksmark. Pelletterat slam, 7 och 14 ton ts per hektar, 
spreds i ett skogsområde och några utvalda ämnen stu-
derades. I mineraljorden påträffades ingen triklosan och 
knappt något av bromerade fenyletrar, medan en ackumu-
lering kunde ses i humuslagret. För PAH:er låg bakgrunds-
värdena i skogsmarken i nivå med det slamgödslade.

– Så är det för många ämnen att vi också har andra vä-
gar till marken. Man måste således ha koll på vad som är 
atmosfärisk deposition och vad som tillförs på annat sätt.

På jordbruksmark har studier genomförts på fem 
gårdar i Hushållningssällskapets regi där man haft slam-
gödslingförsök. På exempelvis Igelösa visade en högre 
slamgiva en annan kemisk sammansättning än en lägre 
giva och referensen. Och i studerade daggmaskar kunde 
man hitta dioxiner som speglade tillförseln via slam.

mats tysklinD tryckte på möjligheten att följa miljögif-
ter i slam i tidsserieanalyser. Där kan man se om tren-
derna följer vad som förväntas i samhället, och på så vis 
kontrollera om en åtgärd för minskning ger avsedd effekt.

– Är det ämnen som är utfasade eller av annat skäl 
har försvunnit kan man ”övervaka” detta genom att 
mäta i slammet också.

mats tysklind 
Umeå Universitet
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Toxikologisk riskbedömning

VaD är Det då av alla ämnen som når reningsver-
ken? Ja, främst allt som passerar våra kroppar. 

Agneta Oskarsson tog kadmium som exempel, som 
i väldigt liten grad tas upp i kroppen – kanske nå-
gon procent. Det mesta går ut och hamnar i avloppet 
och reningsverket. Hushållen hanterar också en allt-
mer sammansatt grupp av kemikalier som hamnar 
i reningsverken liksom vissa industrikemikalier och 
luftföroreningar genom dagvatten. Sen är frågan vad 
som hamnar i slammet och i utgående vatten.

– Tanken är naturligtvis att det mesta av de icke-
önskvärda ämnena ska hamna i slam för att vi ska kun-
na släppa ut ett renat vatten. Generellt är det de mest 
fettlösliga ämnena som företrädesvis hamnar i slam.

Hur miljögifterna kommer från slam till livsmedel 
har förstås stor betydelse. Upptag via växternas rotsys-
tem är en möjlighet.

– Där skiljer sig kadmium från de flesta andra me-
taller och tas upp via rotsystemet trots att det inte har 
någon essentiell funktion för växten. För organiska äm-
nen är det i de allra flesta fall ett väldigt marginellt upp-
tag via rotsystemet. 

toxikologisk riskbeDömning görs i EU och överstatliga 
organisationer som WHO för alla kemikalier som kan ha 
en negativ hälsoeffekt från livsmedel. System har byggts 
upp främst kring de ämnen som avsiktligt tillförs, som 
växtskyddsmedel, djurmediciner och livsmedelstillsatser. 
Här måste tillverkare genomföra vetenskapliga tester för 
att ämnena ska få användas. Svårare är det med ämnen 
som oavsiktligt hamnar i våra livsmedel, som miljöföro-
reningar och naturliga gifter. Där får man förlita sig till 
den forskning som genomförs med allmänna medel.

Ett av de begrepp som används för att bedöma far-
ligheten hos ämnena är acceptabelt dagligt intag, ADI.

– Det anger hur mycket av ett ämne en människa 
kan få i sig dagligen under hela livet utan att märkbara 
hälsorisker uppstår.

Man uttrycker det också som tolerabelt dagligt intag, 
TDI, vilket brukar användas för icke avsiktligt tillsatta äm-
nen. Värdet sätts till den högsta halt av ett ämne som inte 
ger skadliga effekter på det känsligaste djurslaget som tes-
tats, delat med en säkerhetsfaktor, ofta 100. Man räknar in 
alla de livsmedel där ämnet kan förekomma och räknar på 
en ganska hög livsmedelskonsumtion, 90-95 percentilen, 
så att de allra flesta ska var skyddade. Det totala intaget av 
ämnen från alla källor får högst uppgå till ADI/TDI. 

Förutom de ämnen som har ett tröskelvärde för nega-
tiva hälsoeffekter finns de som påverkar arvsmassan di-
rekt. Där pratat man om exponeringsmarginal (MOE), 
som är en kvot mellan den dos som ger en liten men mät-
bar effekt och verklighetens faktiska exponeringsnivå.

– Om den kvoten är 10 000 eller högre då säger man 
att det är ”of low concern”, då är det ingen påvisbar risk. 

i riskanalysen ingår utöver den vetenskapliga risk-
bedömningen också riskhantering och riskkommu-
nikation. Riskhanteringen omfattar regler, kostre-
kommendationer, gränsvärden och kontroll av att 
reglerna efterlevs. Den europeiska livsmedelsmyndighe-
ten, EFSA, är en viktig organisation för riskbedömning. 
Den därpå följande riskkommunikationen är viktig, 
speciellt hur den framförs menade Agneta Oskarsson.

– Slamfrågan är i högsta grad komplex när det gäller 
risker, där det dessutom finns en nyttoaspekt. 

Agneta Oskarsson framhöll också att samtidigt som 
vi värnar den svenska markens långsiktiga produktions-
kvalitet, så importeras hälften av våra livsmedel.

– Så EU-frågorna är otroligt viktiga i de här 
sammanhangen.

agneta oskarsson 
sveriges lantBrUksUniversitet, slU

Antalet kemikalier i omlopp i samhället är en-
ligt REACH-registreringen 143 000 stycken. 
Några tiotusental används i större mängder 
och en del av dem hamnar i reningsverken. 
Någon direkt riskbedömning av avloppsslam 
finns inte idag men Agneta Oskarsson, pro-
fessor i livsmedelstoxikologi vid SLU, gick 
igenom hur man sätter gränsvärden gene-
rellt och hur en riskanalys för livsmedel går 
till i Sverige idag.
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Vad är slammets jordbruksnytta?

göte Bertilsson 
greengard

Slam kan bidra till kretsloppet, men vad är 
dess verkliga jordbruksnytta? Göte Bertils-
son, Greengard, gav en kort resumé av de-
lar av vårens första slam-workshop. Från en 
kvalificerad gissning baserad på svenska 
och internationella försöksresultat kom han 
fram till ett värde av 700 kronor per ton torr-
substans, eller 140 miljoner kronor per år 
om allt slam skulle kunna återföras till jord-
bruksmark.

Avloppsslam innehåller fosfor, men det är som regel 
metallfällt med järn eller aluminium varför hela 

fosforinnehållet inte kan förväntas vara direkt växttill-
gängligt. Fosforutnyttjandet från slam anges lite olika 
i litteraturen, de flesta mellan 50 och 100 procent. De 
svenska slamförsöken är inte upplagda så att fosfor-   
effekten kan utläsas, men utifrån publicerade värden  
kan 70 procent av mineralgödselfosforns verkan vara 
ett rimligt antagande, menade Göte Bertilsson. Dess-
utom läggs en del slam på jordbruksmark som inte be-
höver fosfor, vilket minskar värdet ytterligare.

– Har vi 70 procent effektivitet kemiskt och 70 pro-
cent distribution som är rätt, så får vi en totaleffekt av 
50 procent. Det kan i och för sig förbättras, men när vi 
diskuterar kretslopp tycker jag inte vi ska utgå ifrån att 
slammet är 100 procent kretslopp.

Utifrån skördeeffekter i Skåneförsöken och beräk-
nade fosforeffekter kan värdet för bonden bli cirka 700 
kronor per ton slam-ts, eller 140 miljoner kronor per år 
för allt slam i Sverige. 

– Dagens användning är värd ungefär 30 miljoner.

man måste också ta hänsyn till samhällets kostnader 
menade Göte Bertilsson. Det ska transporteras och 
spridas. Anders Finnson, Svenskt Vatten, menade dock 
att kostnaden för transporter är ungefär densamma för 
samhället för de alternativa hanteringarna. 

Göte Bertilsson tog också upp kostnader för samhället 
och bonden för kväveläckage respektive markpackning.

Slammets mullvärde är något som också bör tas till 
vara och räknas med. Våra 200 000 ton slam kanske 
innehåller 120 000 ton mull. Sprider man ut effekten 
på all åkermark, två miljoner hektar, blir tillförseln 60 
kg per hektar.

– Odlar vi spannmål och låter halmen gå tillbaka så 
innebär det att 6 000 kg organisk substans kommer till 
åkern. Slammet är viktigt för de som använder det, men 
det kan inte förstoras upp till en viktig sak i svenskt 
jordbruk, sa Göte Bertilsson. 

kretslopp kanske ändå är värt en del uppoffringar och 
risker, sa han sedan lite retoriskt.

– Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att det 
faktiskt finns alternativ. Det finns en process, Krepro, 
som var nära att introduceras i början av 2000-talet, 
men den kostade kanske 50 kr per personekvivalent att 
införa. Det var mångdubbelt dyrare än handelsgödsel-
fosforn, så det blev ingenting.

Kemiras process Krepro bygger på surgörning och 
järnutfällning av fosforn i slammet och resulterar i ett 
rent järnfosfat. Metoden ansågs också ha en hög kemi-
kalie- och energiförbrukning och järnfosfatets växttill-
gänglighet som gödselmedel diskuterades. 

i De skånska slamförsöken har metallhalterna i jorden 
följts under de 30 år som försöken pågått. Någon ökan-
de trend för kadmium har man inte kunnat se. Även 
med det slam som tillfördes till och med 90-talet har 
tillskotten varit för små för att kunna spåras i jordana-
lyser, och på 2000-talet har kadmiumhalterna minskat. 
Med de halter som tillförs med slam idag i Skåneförsö-
ken skulle halten teoretiskt ligga på cirka 0,33 mg/kg 
jord år 2200, och med gränsvärdena enligt Naturvårds-
verkets aktionsplan från 2010 något högre, 0,35 mg.

För kvicksilver ser man ökande halter i marken under 
de 30 år som gått, men också där har tillförseln minskat. 

– Från 2000-talet är det en helt annan trend. Så 
mycket har hänt på reningsverksfronten i allmänhet.



Metaller och metallanrikning

Sverige ligger ganska bra till när det gäller kad-
miumhalten i jordbruksmark jämfört med många 

andra länder, men Kemikalieinspektionen anser att 
kadmiumexponeringen bör minska även i Sverige. 
För att detta ska vara möjligt bör inte tillförsel av 
kadmium ligga över 10-12 µg kadmium per kg till-
förd fosfor.

hur ser Då kadmiumsituationen ut i landet? Vi har ett 
gränsvärde i mark på 0,4 mg fosfor per kg jord för att få 
sprida slam på åkern.

– I dagsläget är det cirka åtta procent som ligger över 
det värdet i Sverige. Och det är främst relaterat till na-
turliga orsaker, det vill säga att vi har olika mineralogi 
i marken. En stor majoritet ligger ändå på ganska låga 
nivåer, under 0,3 mg i alla fall, sa Karin Hamnér. 

Jämfört med andra länder ligger vi lågt i marknivå-
erna, men när det kommer till halter i spannmålskärna 
ligger vi ändå på samma nivå som många andra. Det 
finns dock ett samband mellan marknivåer och halter 
i kärnan, men variationen mellan olika platser är stor.

innehållet av kaDmium i dagens REVAQ-slam ligger 
på 25 mg per kilo fosfor (P) och målet är att komma 
ner i 17 mg/kg P. Samtidigt minskar fosforhalten i in-
kommande vatten till reningsverken som en följd av ut-
fasningen av fosfor i tvättmedel. Det verkar åt motsatt 
håll. Den mineralgödsel som används i Sverige har låga 
kadmiumhalter, 5-10 mg/kg P vilket garanteras för 60 
procent av förbrukad NPK-gödsel. De rena fosforgöd-
selmedlen ligger dock på en högre nivå, men de jämfö-
rande beräkningarna baseras på garantinivån. Stallgöd-
seln i sin tur kan ha halter i nivå med slammet, vilket 
främst härrör från importerade fodermedel. 

Vad händer då om vi har en mark med 0,23 mg kad-
mium per kg jord, som är medeltalet i Sverige, och till-
för ett slam med 23 mg kadmium per kg fosfor i en giva 
av 22 kg fosfor per hektar och år?

– Tillför man slam under 50 år då kommer halten 
upp i 0,24 mg per kg jord. Det är en väldigt långsam 
ökning. Vi får på 100 års sikt en 10-procentig ökning.

Det är Dock inte bara tillförseln eller marknivåerna 
som avgör vad som tas upp av växterna. Flera faktorer 
avgör, till exempel pH-värdet och halten organiskt ma-
terial. Slamtillförsel medför en sänkning av pH-värdet 
i jord, till skillnad från stallgödsel som ger en ökning. 
Lösligheten av kadmium ökar vid lägre pH, varför en 
längre tids slamtillförsel kan innebära ökat upptag i 
växterna. Samtidigt binds kadmium hårt till organiskt 
material och slamtillförsel ger en stor mängd stabila 
mullämnen. Det i sin tur kan göra att upptaget ändå 
inte blir så stort. 

Vad har man då sett när det gäller växtupptag?
– I slamförsöken i Skåne har vi inte sett några ökade 

kadmiumhalter i grödan. I Skåne är det en väldigt kalk-
rik jord som har en väldigt buffrande effekt. Där har 
man inte sett någon pH-sänkning.

I ett 15-årigt försök i Lanna i Västergötland har man 
fått en viss ökning i marken. I grödan däremot syns 
inga höjda halter här heller.

För att kunna bedöma risken för kadmiumupptag i 
växterna behöver man titta på mer än totalhalterna i 
mark framhöll Karin Hamnér. Flera faktorer spelar in, 
det visar inte minst spridningen i kadmiuminnehåll i 
höstvetekärnor som data från miljöövervakningen visar. 

– Vi har en väldigt, väldigt stor variation, sa hon. 
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karin hamnér 
sveriges lantBrUksUniversitet, slU

Den europeiska livsmedelsmyndigheten 
EFSA har sänkt gränsvärdet för det rekom-
menderade veckointaget av kadmium till 2,5 
µg per kg kroppsvikt. Utifrån det diskuterade 
Karin Hamnér, doktorand vid SLU, situatio-
nen för svenskt jordbruk i relation till slam-
spridning. Kadmiuminnehållet i den totala 
mängden slam som produceras i Sverige är 
i samma storleksordning som i den mineral-
gödsel som används i svenskt jordbruk idag.



Inom projektet ORC, Organiska Restprodukter i 
Cirkulation, startade Mikael Pell och hans dok-

torander ett fältförsök 1998 som har pågått sedan 
dess. Försöket drivs i samarbete med Mälardalens 
högskola och Vafab Miljö AB. Utgångspunkten var 
biogödsel men flera organiska gödselmedel införliva-
des, däribland rötslam.

upplägget i Försöket var att jämföra NPS-gödslad 
mark (mineralgödsel) med slam, kompost, biogödsel, 
stallgödsel och svinflytgödsel samt en ogödslad kontroll. 

– Vi trodde att lantbrukaren skulle ta hälften av 
kvävet ifrån NPS och hälften från sitt organiska göd-
selmedel, utom i NPS-ledet där 100 procent kom från 
mineralgödsel, sa Mikael Pell.

Totalt gödslades det med 100 kg kväve per hektar i 
samtliga led, utom kontrollen.

i Försöket studerades bland annat mikroorganismerna 
i olika så kallade bioassays, där organismernas aktivitet 
och/eller förekomst undersöks.

–  Vi hade en tanke att mikroberna som lever där nere 
borde vara väldigt känsliga – de lever i kontakt med sin 
kemiska miljö hela tiden. Det borde vara lättare att se 
förändringar i mikrobfloran än att kunna mäta sig till 
kemikalieförändringar som kan ta lång tid.

ett testbatteri med mikrobiella analyser användes 
där man dels tittade på effekter på aktiviteten hos de 
mikroorganismer som deltar i kvävets kretslopp, och 
dels mikroorganismer generellt genom respirationsmät-
ningar i jorden. Bakterier som deltar i kvävets kretslopp 
(kvävemineralisering, nitrifikation och denitrifikation) 
är bra organismer att studera menade Mikael Pell.
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Påverkar slammet markens mikroorganismer?

mikael Pell

sveriges lantBrUksUniversitet, slU

– Vissa bakterier i kvävets kretslopp representerar 
väldigt känsliga organismer och andra hittar vi genom 
hela mikrobsamhället. De representerar alltså en större 
grupp mikroorganismer.

Man använde också T-RFLP-analyser där den ge-
netiska strukturen totalt i bakteriesamhället studeras, 
vilket ger en bild av sammansättningen och eventuella 
förändringar av den.

vaD har man då sett hittills?
– Vi kan inte säga att vi har några stora statistiska 

skillnader i något av leden, inklusive slamledet. Jämfört 
med kontrolledet ger de organiska restprodukterna en 
stimulerande effekt. Så våra slutsatser är – inga negativa 
effekter.

Mikael Pell menade att bioassays som dessa kan vara 
en bra metod för att få signaler om när något inte står 
rätt till. Genom screening på labb med bioassays skulle 
man kunna sortera slam i olika kategorier där de som 
ger klart negativa effekter måste undersökas vidare inn-
an de rekommenderas för använding i jordbruket.

– Vi tror alltså att mikroberna kan skvallra – är det 
dags att titta på den här organiska restprodukten om vi 
ser en förändring? Ger de grönt ljus kan man gå vidare 
i det. Ser vi inga toxiska effekter finns det inte någon 
anledning till oro för marken i alla fall.

anDra resultat som kunde ses i ORC-försöket var att 
skörden blev lika i alla gödslade led. Det organiska kvä-
vet som tillfördes gav lika bra skörd som motsvarande 
mängd i mineralgödseln. 

– Några pH-förändringar har vi inte heller sett och vi 
har inte kunna mäta några metallförändringar, vare sig i 
jorden eller i kärnan.

Hur påverkar slamgödsling jordens mikro-
organismer? Det var den första frågan som 
ställdes då workshopens slutdiskussion bör-
jade. Mikael Pell vid institutionen för mikro-
biologi, SLU, har gjort fältförsök med tillför-
sel av olika typer av organiskt material. Han 
beskrev försöket och resultaten. Och svaret 
på frågan blev: Inte alls!



Diskussion

vikten av uppströmsarbete påtalas ofta för att minska 
mängden oönskade ämnen i slam. Var kommer sub-
stanserna ifrån och går det att ytterligare förbättra 
uppströmsarbetet, undrade Rune Andersson. Anders 
Finnsson, Svenskt Vatten gav lite information.

 ● Nuförtiden kommer huvuvddelen av de oönskade 
ämnena från hushållen. Det är perflourerade ämnen i 
textilier, flamskyddsmedel i gardiner, ftalater i plaster 
och annat som vi omger oss med dagligen i hemmen.

 ● Nationellt sett är ganska lite dagvatten påkopplat idag.
 ● Metaller mäts kontinuerligt i reningsverken. Det är 
främst silver, kadmium, kvicksilver, vismut eller anti-
mon (några få reningsverk) som sticker ut. REVAQ-
certifierade reningsverk måste arbeta med handlings-
program för att minska tillförseln av ämnena.

 ● Vattentjänstlagen innebär att metaller och organiska 
föroreningar som förekommer i industriavlopp kan 
stoppas genom att dessa industrier måste fasa ut oön-
skade ämnen för att få vara påkopplade till avlopps-
systemet. De får annars hålla sig med egen rening 
och köra avfallet till destruktion hos SAKAB.

 ● Resultatet av 2010 års arbete inom REVAQ var att 
cirka 1 000 industrier måste visa alla sina kemikalie-
listor, där utfasningsämnen enligt prioriteringslistan 
ska noteras. Dessa ämnen måste industrierna börja fasa 
ut eftersom de annars kan påträffats i reningsverken.

 ● För att minska de oönskade ämnena från hushållen 
arbetar man med kampanjer på busshållplatser och i 
tunnelbanan, med hushållsinformation, och man har 
från reningsverkens sida kontakt med lokala handlare.

 ● Nationellt försöker Svenskt Vatten påverka reger-
ingen och Kemikalieinspektionen till att ta initiativ 
inom EU att förbjuda kadmium i vattenfärger – 
hobby-, konstnärs- och plakatfärger. Där kan vi gå 
före. Detsamma gäller silver i konsumentprodukter.

 ● Svenskt Vatten håller också på att ta fram ett do-
kument med slamstrategier där 10-12 metoder och 
användningsområden beskrivs. Omkring det ges ett 
seminarium i Göteborg i september och en rapport 
ska komma under 2012.

läkemeDel är en annan besvärlig fråga. Det mesta går 
via toaletten ut med utgående avloppsvatten i renings-
verket. För de flesta läkemedel är det långt mindre än 
en procent som hamnar i slammet – vilket i mycket hö-
gre grad gör det till en vattenfråga. Men det finns också 
ämnen som hamnar i slammet, för enstaka läkemedel 
kan upp till 50 procent hamna där. Fluorokinoloner, ett 
antibiotikum som i hög grad fastnar i slammet, tillhör 
de ämnen som ofta påträffas i slam. 
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Den avslutande diskussionen 
präglades i denna workshop 

av den kunskapsbrist som råder 
på området. Det som framför allt 
saknas är studier av vad som 
händer med de oönskade ämne-
na efter att slammet har spridits 
på åkern. I hur hög grad fungerar 
marken som ett filter? Vad tas 
verkligen upp av växter och an-
dra organismer? Hur ser sprid-
ningsvägarna ut, och hur ställer 
sig risken via dessa vägar i rela-
tion till andra? Det var några om-
råden där mer kunskap behövs 
enligt workshopdeltagarna.

Anders Finnson, Svenskt Vatten, berättade om hur deras medlem-
mar genom REVAQ arbetar för att minska mängden och halten av 
oönskade ämnen som når reningsverken.
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kan man ställa samma krav på de stora sjukhusen som 
på industrierna?

 ● Vi måste grunna vidare på det, sa Anders Finnsson. 
Socialstyrelsen har dragit in ett allmänt råd som för-
ordat att sjukhusen ska ha egen rening, så det går åt 
andra hållet. Men eftersom vattentjänstlagen är stark 
skulle man kunna driva frågan tuffare inom REVAQ.

hur gör man med läkemedel i hemmen?
 ● Det handlar främst om en klok läkemedelsanvänd-
ning. Vi har idag en överanvändning.

 ● Svenskt Vatten drivet tillsammans med Läkemedels-
verket att Sverige ska ta initiativ till att få in miljö-
aspekterna i läkemedelslagstiftningen.

 ● Hormonämnena hör till dem som inte hamnar i 
slammet, där går mer än 95 procent till vattenfasen.

hur hanterar man riskbedömningen för det vi inte 
vet? Några olika synpunkter var:

 ● Vi behöver fundera på vilka ämnen vi omger oss 
med i vardagen – hur det påverkar våra barn och oss 
själva. Slamanvändning blir sekundär eftersom det 
inte kan få större effekt än då vi omger oss med dem 
dagligen i hemmen. 

 ● Det gäller om det inte tas upp i födoämnen och 
kommer in den vägen.

 ● Uppströmsarbetet är det väsentliga när vi har att göra 
med osäkerheter.

 ● Man kan arbeta med gränsvärden som mest fungerar 
som styrinstrument.

 ● Mikrobiella och ekotoxikologiska assays kan använ-
das för att fånga in störningar och se effekter även 
när man inte vet vilka kemikalier som är inblandade. 
Med sådana metoder kan man också fånga in cock-
taileffekter. Och de ska helst göras i mark, eftersom 
marken påverkar mycket.

hur ska vi se på smittor och resistens? Några röster:
 ● Det som finns i människors tarmar kommer ut i av-
loppet och fälls ut i slammet. Läggs det på åkern kan 
det komma att ingå i andra bakterier och bli kvar lite 
över tid. Vi vet dock inte vad det har för betydelse.

 ● Hur mycket ska finnas för att det ska betyda något, 
hur ofta måste det hända?

 ● Hur ser det ut i förhållande till andra spridningsvä-
gar av antibiotikaresisten, och även smittor – som 
när vi reser utomlands och hämtar upp sjukdomar?

 ● Vi vet inte vad som händer när patogener eller re-
sistensgener kommer ut i marken. Hur tar de sig 
eventuellt vidare till nya människor och tar de sig 
verkligen dit? Den okunskapen gör att vi riskerar att 
överbetona faran.

 ● Det som kan bli ett problem, speciellt medialt, är den 
nyskapade resistensen som kan uppstå i reningsverkets 
miljöer. Detta område borde man följa väldigt noga.

 ● Det finns behov av att kartlägga förekomsten av resi-
stenta bakterier i miljön, oavsett ursprungskälla.

Finns Det anDra lösningar så att man kommer ifrån 
problemet? Förslag och synpunkter var:

 ● Om vi istället bränner slammet slipper vi det.
 ● Men bakterierna går i högre grad ut med vattnet. 
Det går ut 100 000 till 1 000 000 mer bakterier i det 
utgående vattnet jämfört med i slammet.

 ● Behandling av slammet med 70 grader i en timme, 
eller 55 grader i två timmar knäcker bakterierna.

 ● Det finns resistenta bakterier också i djurgödsel. 
Man kanske inte ska överbetona betydelsen av anti-
biotikaresistens i detta sammanhang. I så fall kan vi 
inte sprida stallgödsel heller. Man får inte överbetona 
riskerna för att man vill något annat.

 ● Vi kan lösa detta för 50 kr per person och år och då 
har vi den barriären.

Mikael Pell SLU, Mats Tysklind Umeå universitet, Agneta Oskarsson SLU, Lars Törner Odling i Balans, Peter Bergkvist KemI, Helena 
Parkman KemI, Per-Åke Sahlberg lantbrukare Vara.
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 ● I England har man högre gränsvärden än i Sverige, 
men de gör en stor satsning på att få ut slammet till 
jordbruket. Samtidigt finns det en grupp som arbetat 
på en annan lösning – ett fiktivt företag som använ-
der den organiska delen av slammet till energi, de 
tänker sig att fosforn fälls ut i förtid som fosforit. Det 
skulle ge både en bättre energihushållning och min-
dre utsläpp. Metoden ska också ge mindre kostnader.

 ● I Tyskland är det tre delstater som inte vill ha slam 
i jordbruket, utan bränner av smittspridningssyn-
punkt. En av dem anser dock att det är dålig kväve-
hushållning.

 ● Slammet har också lägre kadmiuminnehåll än mine-
ralgödsel i både Tyskland och England.

 ● Österrike har förbjudit slam på åkermark.
 ● Schweiz och Holland bränner slammet – Holland 
eftersom de redan har för mycket växtnäring genom 
sin djurgödsel.

 ● Många andra länder är alltså positiva och sprider 
slam på jordbruksmark. Vilka utöver Frankrike och 
England som gör det framgick inte.

rune anDersson avslutade workshopen med att 
trycka på all den osäkerhet och kunskapsbrist som 
finns på området, vilket varit det främsta intrycket av 
dagens inlägg och diskussioner. Det är oroande i sig, 
menade han.

– Frågan är hur de frågetecknen går att räta ut?

går Det att sätta gränsvärden?
 ● För antibiotikaresistens är det omöjligt. Vi saknar 
helt uppgifter om hur troligt det är, vilken halt, dos-
respons-uppgifter. Om det finns så här mycket i jor-
den är risken så här stor att det kommer till djuren 
och på livsmedlet. Hela den kedjan saknas och då 
kan man inte sätta några gränsvärden.

 ● För salmonella är det nolltolerans både på livsmedel 
och i REVAQ.

 ● Det finns förslag i Naturvårdsverkets förordningsför-
slag från 2010 – 1  000 cfu per gram torrsubstans 
för enterokocker och e-coli, samt salmonellafritt i 25 
gram ts.

 ● Det är bara indikatorbakterier och inte patogenerna 
– och bara bakterier.

 ● Vad är relevant att mäta?
 ● Det handlar också om vad man sätter för reduktions-
krav, inte bara gränsvärden utan vad man kräver att 
en behandling ska ge för reduktion?

 ● Ett problem är att nedmyllningskravet är inom 24 
timmar. Det kan hända mycket på 24 timmar. Man 
kan ställa krav på en snabbare nedbrukning.

meD tanke på riskerna - kan man gradera organiska 
miljögifter?

 ● Nej, man kan inte uttrycka det som att till exempel 
bromerade ämnen är farligast. Men läkemedel är lite 
speciella genom sin biologiska potens. Men pratar 
man markekosystem är det helt andra effektpanora-
man än vad läkemedel är skapade för.

 ● Upptaget i växter är generellt lågt för de organiska 
ämnena. Och liksom för kadmium är det väldigt 
olika upptag beroende på jord och annat.

 ● Halveringstider och ackumulering vet vi en del om 
för vissa ämnen men inte för andra. Cocktaileffekten 
vet vi inget om.

göte bertilsson gav på uppmaning en utblick till an-
dra europeiska länder och deras slamhantering. Mer än 
hälften av det europeiska slammet sprids på åker, men 
Göte Bertilsson lyfte främst fram några som tänker an-
norlunda. 

Rune Andersson SLU, Anders Finnson Svenskt Vatten, Annika Nordin SLU, Kew Nordqvist Sveriges Riksdag, Jan Fimmerstad Taxinge 
Gods (dold), Göte Bertilsson Greengard AB.

Per-Åke Sahlberg förordade bränning av slammet och hänvisade 
till en utredning från Göteborg.
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