PM 7. Slam i ett uthålligt jordbruk

Den grundläggande synen på jo rdbrukets miljöpåverkan bygger på ”Det n aturliga steget”, en
stiftelse gru ndad av Karl-Henr ik Robért m ed syfte att ge vägledning i m iljöfrågor och ett
hållbart samhälle. ”Det naturliga steget” grundar sig i kretsloppsprincipen, det vill säga att det
ska råda en balans m ellan uppbyggande och nedbryt ande processer. Detta ger ram en för vad
människor uthålligt kan tillåta sig i olika verk samheter. Detta gälle r inte minst handhavandet
av sam hällets res tprodukter. För att in te en ökad koncentration av restprodukter från
samhällets ska ha negativ påverkan på växter, djur och organismer måste dessa produkter vara
inom sådan art och m ängd att de kan tas upp av ekosystem en och skapa nya resurser. I
kretsloppsprincipen finn s det bl and annat ett grundläggande system villkor vilket in nefattar
restprodukter: ”samhällets omsättning av förnybara resurser får inte vara högre än att
restprodukterna kan inpassas i naturens kretslopp”. Detta förutsätter bland annat att
restprodukterna av förnyelsebara råvaror ska ha sådana egenskaper och används på ett sådant
sätt att de passar in i natu rens kretslopp (Miljöredovisning för svenskt jordbruk1997/98; Den
livsviktiga näringen).
Under m ånga år har slamm ets nytta för jordbr uket i f örhållande till innehållet av olika
oönskade ämnen diskuterats. Forskn ing pågår på olika hå ll i världen. Detta PM syftar till att
redogöra slamanvändning i jordbruket sett ur ett uthållighetspers pektiv, samt skildra nyttan i
förhållande till riskerna vid användningen.
Bakgrund restprodukter
Restprodukter, eller avfall, definieras en ligt EU:s gällande lagstiftning som : ” varje föremål,
ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga 1 och som innehavaren gör
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Dessa kategorier innefattar bland
annat; matavfall, BDT-vatten, dagvatten, fekalier och urin.
Slam är en restprodukt från reningsve
rk. Med avloppsslam
menas slam från
avloppsreningsverk, trekamm arbrunnsslam, e ller liknande anordningar som
behandlar
avloppsvatten från hushåll eller tätorter.
Under 60- och 70-talen byggdes avloppsreningsver ken i Sverige ut och recirkulationen av
stadens växtnäring kom igång i form av sla m. Sedan år 2005 är det förbjudet att deponera
avloppsslam i Sver ige, frånsett att avloppsslammet inte gen omgått viss förbehandling såsom
kompostering. Istället används avloppsslamm et inom områden såsom; gödsling av åkerm ark,
gödsling i skogsbruket, anläggning sjord, förbränning m ed energiutvinning och framställning
av produkter. Gödsling av åkerm ark har varit det enskilt största a nvändningsområdet under
1980- och 1990-talen. Användningen i jordbruket,
inklusive odling av energigrödor, har
varierat mellan 20 och 50 procent men har under senare år minskat till omkring 15 procent.
År 2008 återfördes ca 30 % av Sveriges ca 220 000 ton ts avloppsslam till åkerm ark. Detta
var i niv å med m iljömålet (ca 65 000 ton avlop psslam varav 1700 ton fosfor). Ca 2 0 % b lev
anläggningsjord och 45 % användes för att
sluttäcka deponier runtom i Sverige. De
återstående 5 % utgjorde övrig användning.
I avloppsslam från a
vloppsreningsverk finns det stora m
ängder näringsämnen som
åkermarken behöver m en även oönskat m aterial som kan ha negativ påverkan på m änniskors
och djurs h älsa. För att m inska smittrisken, lukten och även för att m inska volymen behöver
nästan allt avloppsslam behandlas på något sä tt. Dessuto m kan energi utvinnas i for m av
bland annat gas (Naturvårdsverket, 2009: Sv
enskt Sigill: Spridning av avloppsslam
i

jordbruket – så hä r se r LRF på f rågan; Ekologisk produ ktion – m öjligheter a tt m inska
övergödning, 2009).
Kretsloppet mellan stad och land
I många processer från vårt m oderna samhälle uppstår avloppsslam och andra restprodukter.
Dessa restprodukter innehåller näringsämnen som det, i ett kr etsloppsanpassat och uthålligt
samhälle, är bra att ta hand om . Idag är emellertid kretsloppet mellan stad och land brutet och
endast en del av m ängden kväve och fosfor i de n urbana växtnäringen återförs till jordbruket.
Endast 3 % av kvävet och 18 % av fosforn som finns i fekalier återförs i form av avloppsslam.
Vad gäller växtnäringen i m atavfall återförs ca 7 % och samma storleksordning gäller för
andelen växtnäring från livsmedelsindustrin (Ekologisk produktion – möjligh eter att m inska
övergödning, 2009).
Användning av slam som växtnäring idag
I de komm unala avloppsreningsverken bildas varje år ca 1 000 000 ton avl oppsavloppsslam.
Utan vatten är m ängden ca 240 000 ton varav ca 15 % används på jordbruksm ark för olika
ändamål. Trots sin ringa andel (6%) av den
totala m ängden organisk a restprodukter som
återförs till det svenska lantbruket är slam den näst största fraktionen som recirkuleras.
Även kvävefixering och införsel av foder är viktiga växtnäringskällor till jordbruket. Införseln
av foder består både av im porterade produkter och av urban växtnäring via rester från
livsmedelsindustrin. Den urbana vä xtnäring som går tillbaka direkt till åkermarken utgör idag
en m indre del av den totala nä ringstillförseln till åk ermark. Den urbana växtnär ingen
motsvarar 2 procent av d et kväve och 14 procen t av det fosfor som tillförs via handelsgödsel.
Återförseln är i form
av avloppsslam
, rötat m
atavfall och restprodu kter från
livsmedelsindustrin. Cirkulationen av fosfor inom jordbruket via stallgödsel är betydligt större
än tillförseln av kväve via handelsgödsel. Förl usterna av fra mförallt kväve är stora från
jordbruket, där framförallt ammoniak från djurhållning och stallgödselhantering och utlakning
från åkermarken är av betydelse. Dessutom fö rloras stora m ängder kväve via denitrifikation
vilket emellerid inte påverkar övergödningen utan avgår till luften i huvudsak främ st som ren
kvävgas sa mt en liten del som lus tgas. Källsorterad urin och käll sorterade fekalier liksom
klosettvatten (urin och f ekalier blandade m ed spolvatten) cirkuleras inte idag, m ed något
undantag (Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning, 2009).
Behandling av avloppsslam
Användningen av avloppsslam får inte påverk a m arken eller jordbruksprodukternas kvalitet
negativt. En grundförutsättning för att kunna spri da slam till åkermark är därför att produkten
har genomgått någon stabiliseringsmetod.
Den vanligaste stabiliseringsm etoden är rö tning, det vill säga anaerob nedbrytning av
avloppsslammets organiska beståndsdelar. Rö tning m edför också att avloppsslamvolym en
minskar. Mer än två tredjedelar av det sven ska avloppsslammet rötas. Den biogas (rötgas)
som bildas vid rötningen används för att producer a värme eller el-energi, som utnyttjas för att
täcka reningsverkets energibe hov. B iogasen kan efter rening även användas som drivm edel
för bussar och bilar.
Andra stabiliseringsm etoder som används i Sverige är kalkstabilisering, kom postering,
vassbäddar, torkbäddar och ae rob stabilisering. Endast i undantagsfall är avloppsslamm et
obehandlat. Beroende på vad avloppssla
mmet ska användas till kan avloppsslamm
et

vidarebehandlas efter stabiliseringen på o
torkning och pelletering.

lika sätt såsom f örtjockning, avvattnin g sam t

Ytterligare kan m an bränna avloppsslamm et. Metoden utvinner energi ur avloppsslamm ets
organiska beståndsdelar och den kvarblivna askan kan deponeras eller utnyttjas. Teknik för att
utvinna fosfor ur aska är under utveckling.
Efter att avloppsslammet behandlats sprids det med fastgödselspridare. Detta görs vanligen av
en entreprenör på reningsverkets bekostnad. Slammet kan även återföras som våtslam utan
avvattning och sprids då m
ed utrustning för flytgödsel. Fl
ytande rötrest sprids m ed
flytgödselspridare och fast rö trest m ed fastgödselspridare (A .Baky, 1998; Naturvårdsverket,
2009).
Svenskt Sigills restproduktpolicy
Grundregeln inom IP Sigill är att tillsvidare avstå från
spridning av avloppsslam och
restprodukter. Motivet är att förhind ra spridning av sm ittämnen, tungmetaller, restsubstanser
av kemikalier och m ediciner m.m. Visionen är dock att på sikt bör näringsäm nen i slam och
restprodukter återföras till åkerm ark. Därför godkänner IP Sigill, ef ter särskild prövning,
användning av restprodukter som uppfyller högt ställda krav och där hanteringen är
kvalitetssäkrad.
Avloppsslam får inte spridas p å mark som sk a användas till odling av IP Sigill c ertifierad
spannmål eller på gårdar med mjölkproduktion. Även inköpt grovfoder och rotfrukter som ska
ges till djur i m jölkproduktionen inräknas. Med avloppsslam menas kommunalt avloppssla m
och trekammarbrunnsslam. Karenstiden för odling av spannmål eller foder är 3 år.
På IP SIGILL certifierade gårdar får inte heller får avlopp från toalett ledas ohygieniserat till
gödselbrunn. Anledningen till detta är att man riskerar spridning av smitta, t ex Salmonella,
vid användning av gödseln. Idag ges dispens inom IP Sigill för befintliga toaletter som leder
avloppet till gödselbrunnen men vid ny- eller ombyggnation kräver IP SIGILL en annan
lösning.
Kvalitetssäkrade res tprodukter från livsm edelskedjan k an få användas inom IP Sigill. Varje
fall hanteras separat i en utredning d är man tittar på näringsinnehållet oc h de garantier som
ges avseende innehåll av tungmetaller och andra föroreningar. Villkoret är att de är hygieniskt
säkra och har ett gödselvärde. I första hand är det spridning till spannmål som kan bli aktuellt.
Spridning bör undvikas till frukt och bär, oljeväxter, rotfrukter och potatis.
För andra organiska restprodukter såsom kom post av trädgårdsa vfall och aska finns inga
restriktioner förutom krav på analys av växtnäringsinnehållet (Svenskt Sigill, 2009).
LRF: s restproduktpolicy
Avloppsslamfrågan har under alla år engagerat LRF:s medlemmar. LRF:s ståndpunkt har varit
och är fortfarande återhållsam kring att spri da avloppsslam på åk ermark. Den långsiktiga
strategin är att växtnäringen från matrester, livsm edelsindustri och toaletter sk a tillbaka till
åkern utan några ex tra m etaller eller organ iska äm nen. LRF stödjer Naturvårdsverkets nya
förslag till skärpt lagstiftning för ökat skydd av marken vid användning av avloppsslam.
Målet med LRF:s arbete i avloppsfrågorna är ökat kretslopp av växtnäring, hushållning m ed
jordens resurser samt en f örbättrad miljö. Det lå ngsiktiga målet är att inga negativa effekter
ska uppstå då växtnäring från avloppsfraktione r används på jordbruksm ark. Ytterligare ska

markens långsiktiga produktionsförm åga tryggas. I juni 2008 tog Riksförbundsstyrelsen ett
styrelsebeslut i avloppsslam frågan med följande lydelse: ”- om medlemmar avser att tillföra
näringsämnen genom avloppsavloppsslam, rekommenderar LRF att enbart avloppsslam från
REVAQ-certifierade anläggningar används och i enlighet med de krav marknaden ställer
samt att LRF från och med hösten 2008 aktivt deltar i ett långsiktigt
avloppsslamförbättringsarbete. Detta arbete skall ske i närs samverkan med
föreningsföretagen”. Mot bakgrund av de ökade priserna på mineralgödsel bedömde styrelsen
i sin diskussion att spridningen av avloppsav loppsslam på åkerm ark kommer öka. Med syfte
att f å till s tånd långs iktiga, hå llbara lösn ingar anser L RF det viktigt m ed ett löpande
förbättringsarbete för avloppsslamm
et. Utifrån nuvarande ställningstagande i
avloppsslamfrågan varken uppmanar eller avråder LRF den enskilde m edlemmen att använda
REVAQ-avloppsslam s om växtnäring i sitt jo rdbruksföretag. Em ellertid anser LRF att
REVAQ-certifiering är den väg m
an bör gå får att bibeh
ålla förtroen det från
livsmedelsbranschen, konsum ent- och m iljöorganisationer och lantbrukare beträffande
hantering och kvalité på produkterna (Avloppsavloppsslam infoblad LRF, 2009).
Lantmännen Lantbuk restproduktpolicy

Våren 2007 beslutade Lantm ännen Lantbuk om en ny restproduktpolicy. Denna gäller från
och med 2008 och är anpassad till marknadskoncepten Lantmännen Standard, Prem ium och
Eko. Restproduktspolicyn omfattar samtliga restprodukter tillförda till fält där den levererade
råvaran har odlats.
Lantmännen Standard utgör minimikrav för alla leverantörer. Restprodukter som används, ska
ingå i ett kvalitetssäkrat system hos leverantören av nämnda produkter. Systemet ska omfatta
arbetssättet i hela produktionsprocessen fram till leverans och spridning av slutlig produkt. Att
detta sker på ett korrekt sätt ska verifieras av ackrediterad tredje part. Mottagaren ska försäkra
sig om detta genom ett godkänt verifikat från
leverantören av den aktuella restprodukten.
Restproduktsleverantörens kvalitet ssäkringssystem ska bland a nnat säkerställa spårbarhet,
hygienisering, transport- och spridningsverk samhet. Beträffande La ntmännen Premium får
konventionellt slam ej ha tillförts fältet
sedan år 200 0. För Lantm ännen Eko ska
användningen av restprodukter följa villkoren i KRAVs regelverk. Den ekologiska EUförordningen tillåter ingen spridn ing av slam eller andra avloppsfraktioner på åkerm ark. När
det gäller sv enska KRAV är regelv erket u tformat så a tt de t i prak tiken är två års k arens på
slamspridning före KRAV-godkännandet (L antmännen Lantbruk Restproduktpolicy 2007;
Personligt meddelande Sunita Hallgren 2009).
Avloppsslam som en resurs
Varje år bortförs ca 100 000 ton kväve och 18 000 ton fosfor från det svenska jordbruket m ed
skörde- och anim alieprodukter. I ett uthålligt jo rdbruk är kretsloppstänka nde en central del.
Att recirkulera växtnäring, fosfor samt kväve mellan stad och land är därför en stor fråga.
Via slammet tillförs per år ca 540 ton amm oniumkväve, 1800 ton fosfor och 230 ton kalium
till jordbruksmarken. Förutom att tillf öra marken näringsämnen förbättrar slamm ets innehåll
av organiskt material markens struktur samt förmågan att hålla kvar vatten.
Det organiska materialet i slammet utgörs av olika mullämnen och den ökade förmågan till att
utnyttja vattnet leder till bättre skördar och ett större utnyttjande av växtnäringen i förhållande
till skördens storlek. Mikronäring sämnena är bundna till de orga niska partiklarna och är lätt
tillgängliga för växterna genom nedbrytning av det organiska materialet. Slam innehåller upp
till 50 till 6 0 % o rganiskt m aterial och på lå ng sikt kan spridning av slam ha en positiv

påverkan på m arkens bördighet (Naturvårdsv erket, 2009; Spridning av avloppsslam
jordbruket – så här ser LRF på frågan).

i

Risker med avloppsslam
Förutom nä ringsämnen innehåller avloppssla mmet också oönskat m aterial såsom m etaller,
organiska miljögifter, andra kemikalier, smittämnen samt läkemedelsrester, vilka ka n ha sitt
ursprung från bad-, d isk- och tvättvatten. M ånga av m iljögifterna f inns i m änniskans
omgivning och ämnen såsom flamskyddsmedel, ftalater och nonyfeloner kan således hamna i
avloppsslammet. Flera av dessa oön skade ämnen kan vara direkt skadli ga för m änniskor och
djur. Ett exem pel är då vissa ämnen ackum uleras i bottensedim enten vilket får negativa
effekter på de växter och djur som lever
i sedim enten. På senare år har forskare
uppmärksammat att läkem edelsrester och an samlingen av horm oner i avloppsvatten kan
orsaka reproduktionsstörningar på fisk som lever i närheten av avloppsvattenutsläpp.
Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar
hos människor och djur. Beträffa nde organiska föroreningar är de förvisso nedbrytbara, m en
för m ånga föroreningar tar det mycket lång tid
innan de bryts ned. Flerta let organis ka
föroreningar är dessutom toxiska och ackum uleras i m änniskors och dj urs fettreserver. De
organiska svårnedbrytbara ämnen som tillförs en jordbruksmark binds mycket hå rt i m arken.
De blir därför kvar där och bryts ned på mellan några dagar till cirka 10-15 år.
Flertalet ämnen i slam bedöm s som starkt cancerframkallande, exempelvis gruppen PAH
(Polycykliska Aromatiska Kolväten) som bland annat förekommer i bildäck och är långlivade.
Nyligen har forskare vid Örebro Universite t upptäckt att flam skyddsmedlet TBECH binder
celler på ett sådant sätt att det kan ge upphov till prostatacancer.
Kadmium vilket är det mest problematiska spårelementet att hantera i jordbruket tillförs också
med sla m. Enligt studier finns det flera hälsof aror m ed för högt intag av kadm ium. Bland
annat visar ny forskning på m
isstankar om att kadm ium kan orsaka livm oder- och
prostatacancer. Även en del av befolkninge
n, särskilt kvinnor i fertil ålder,
riskerar
njurskador. En sjukdom som tros grunda sig i höga halter kadmium är itai-itai-sjukan i Japan.
Symptomen är benskörhet, vilket komm er av a tt kadm ium ersätte r kalc ium i skelettet. Med
anledning av dessa risker beslöt Efsa (European food safety authority), EU:s livsmedelsorgan,
den 20 mars 2009 att sänka det godtagbara intaget per vecka ”tolerable weekly intake” (TW I)
för kadmium med nära två tredjedelar, från 7 till 2,5 mikrogram/kg kroppsvikt.
Även näringsämnen kan leda till problem . Detta uppstår då de förekomm er i stora m ängder
eller på fel plats. Exempelvis fosfor och
kväve som stim ulerar algtillväxt kan orsaka
övergödning som i sin tur leder till sy
rebrist. Avloppsslammet anvä nds frä mst som ett
fosforgödselmedel m en avloppsslamm et är inte ett optim alt gödslingsm edel för växter då
kvävetillförseln ofta begränsar tillväxten. Utgår man från växtens k rav på kväve öve rdoseras
ofta fosfor och svavel m edan kalium tillf örs i för stora m
ängder m ed avloppsslam .
(Naturvårdsverket, 2009; Spridni ng av avloppsslam i jordbruket – så här ser LRF på frågan;
Innovationsboken, 2009; DN Opinion, 2009).
Regler för avloppsslam
Slamhantering regleras av m iljöbalken eller av förordningar och m yndighetsföreskrifter och
andra beslut som meddelats m ed stöd av balk en. De nuvarande reglerna om avloppsslam
bygger på EG-direktiv (86/278/EEG) om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
Avloppsslam får användas i
används i jordbruket. Direktiv et är på gång att revideras.

konventionellt jordbruk om
det uppfyller vi
ssa kvalitetskrav.
Däremot får inte
avloppsavloppsslam spridas på betesm ark, åkermark som ska användas till bete eller där det
ska skördas vall inom 10 månader eller mark där det inom 10 månader ska odlas bär, potatis,
rotfrukter eller grönsaker. Hur m ycket avloppsslam som får spridas till åkerm arken bestäms
av dess fosforinnehåll sam t av dess innehåll av de sju tungm etallerna (bly, kadmium, koppar,
krom, kvicksilver, nickel och zink) medan åkermarkens innehåll av de sju tungmetallerna styr
om avloppsslam över huvud taget får spridas.
Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) reglerar vilka typer av slam som får användas
inom jordbruket, vilka kontroller s om ska gör as och hur slam spridningen får gå till. Den
innehåller bland annat krav på registerhålln ing, spridningsbegränsningar, egenkontroll, och
gränsvärden (tungmetaller, fosfor).
Beträffande spridningstider, regl er för nedbrukning m .m. för sl am och stallgödsel och andra
organiska gödselm edel anges det av Jordbruks verkets föreskrifte r (SJVFS 2006:66) om
miljöhänsyn i jordbruket. För användning av avlo ppsslam på annan mark än åkermark saknas
i nuläget generella regler.
Utöver lagstiftning kan olika form er av frivil liga initia tiv och cer tifiering använda s f ör att
förbättra kvalitén på slammet (Naturvårdsverket, 2009; SWECO, 2008).
Gränsvärden
För att avloppsslamm et ska få användas m åste det uppfylla vissa kvalitet skrav. Kvalitetskrav
som är fastställda av regeringen, myndighete r (Naturvårdsverket oc h Skogsstyrelsen) och
branschorganisationer.
För att vara säker på att avloppsslammet som ska spridas på åkermark inte innehåller för höga
mängder metaller har m an infört gränsvärde n. Gränsvärden finns för m
etallerna; bly,
kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink
Ytterligare finns det gränsvärden för hur stor a mängder metaller som får tillföras åkermarken
med avloppsavloppsslam. Beträffande avloppsslammets halter av vissa organiska ämnen finns
det också riktvärden, men dessa är snarare vä
gledande än bindande. Större delen av det
svenska avloppsslamm et (ca 60 %) klarar gälla nde kvalitetskrav för metaller och organiska
ämnen (Naturvårdsverket, 2009).
Avloppsslam och miljömål
Genom reningen av konsumenternas avloppsvatten produceras 70 kg avloppsavloppsslam per
person och år i Sverige. Dessa mängder avloppsslam behöver tas om hand på ett m iljömässigt
hållbart sätt sam tidigt som vi har en långs
iktigt hållbar jordbruks produktion i Sverige.
Avloppsvattenhanteringen, liksom det övriga m iljöarbetet i Sverige, styrs i allt högre grad av
de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges m iljö, natur- och kul turresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. De
miljökvalitetsmål som främst gäller för avloppsvattenhanteringen är:
”Grundvatten av god kvalitet”
”Grundvattnet skall ge en säke r och hållbar dricksvattenförsö rjning sam t bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöa r och vattendrag”. Grundvattnet räcker inte alltid till på alla
ställen där det behövs. T ätorter och områden med fritidsbebyggelse vid kusten är ex empel på
platser där det kan råd a bris t på n aturligt grundvatten. M iljömålsrådet bedöm er att det är

möjligt att n å målet ”Grundvatten av god kvalitet” till år 20 20 om fler åtgärder sätts in. Det
går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
”Levande sjöar och vattendrag”
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall
bevaras”. Sjöar och vattendrag ä r viktig a f ör olika väx t- och djurarter – den biologiska
mångfalden. Även vi m änniskor har nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, och vi
utvinner dricksvatten oc h vattenkraft. Miljömålsrådet bedömer att de t är möjligt att n å målet
”Levande sjöar och vattendrag” till år 2020 om fler åtgärder sätts in. U tvecklingsriktningen
för tillståndet i miljön är positiv.
”Myllrande våtmarker”
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”. I Sverige har vi ca 6,3 miljoner hektar myrmark.
Av denna areal har drygt 6 procent tagits
upp i Myrskyddsplan för Sverige, som är
Naturvårdsverkets plan för hur myrar ska
skyddas. M iljömålsrådet bedöm er att m ålet
”Myllrande våtm arker” är m öjligt att nå
till år 2020 om
fler åtgärder sätts in.
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv.
”Hav i balans, levande kust och skärgård”
”Västerhavet och Östersjön skall ha en
långsiktigt hållbar produk tionsförmåga och den
biologiska m ångfalden skall beva ras”. Kust o ch skärgård skall ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Den biologiska mångfalden i kustoch havsområden störs av övergödning, miljögifter och överfiske. Därigenom påverkas också
den marina miljöns produktionsförmåga, det vi ll säga arter och individer av växter och djur i
havet kan minska i antal. Milj ömålsrådet bedömer att m ålet ”Hav i balans sam t levande kust
och skärgård” är m ycket svårt eller inte m öjligt att nå till 2020 även om fler åtgärder sätts in .
Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
”Ingen övergödning”
”Halterna av gödande äm nen i ma rk och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, f örutsättningar f ör biolog isk m ångfald elle r m öjligheterna till alls idig
användning av mark och vatten”. Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor
i marken eller vattnet. Dessa näringsäm nen hamnar i m iljön till exem pel genom nedfall från
luften av k väveoxider f rån traf ik och kraf tverk. Miljöm ålsrådet b edömer att m ålet ”Ing en
övergödning” är mycket svårt eller in te möjligt att nå till 2020 även om fler åtgärder sätts in.
Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
”Giftfri miljö”
”Miljön skall vara fri från äm nen och metaller som skapats i eller u tvunnits av samhället och
som kan hota m änniskors hälsa eller den biol ogiska m ångfalden”. Vi saknar fortfarande
mycket kunskap om vad det är för egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar
människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Mi ljömålsrådet bedömer
att målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020 även om fler åtgärder sätts in. Det
går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.
”God bebyggd miljö”.
”Städer, täto rter och ann an bebyggd m iljö ska ll utgöra en g od och häls osam livsm iljö sam t
medverka till en god reg ional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och

utvecklas”. Ett stort antal m änniskor utsätts för buller över riktvärden a både utomhus vid sin
bostad och inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter.
Tre delmål under miljömålet ”God bebyggd m iljö” beskriver följande om ökade kretslopp av
växtnäring i samhället:
1) ”senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet
från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas
genom biologisk behandling”,
2) ”senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt
avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom
biologisk behandling. Målet avser ”sådant avfall som
är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling”,
och
3) ”senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna
i avlopp återföras till produktiv mark, varav
minst hälften bör återföras till åkermark”.
(Regeringen, 2005; Miljömålen, 2009; Naturvårdsverket, 2009).
Användningen av slam inom EU
Hur mycket slam som sprids i jordb ruket skiljer sig stort mellan olika länder, både inom och
utanför EU. Enligt s iffror som tillhandahållits E uropeiska kommissionen producerades under
perioden 2003-2006 ca 10 m iljoner ton ts slam i EU. Enligt samm a källa cirkulerades ca 3,6
miljoner (3 7 %) av s lammet i jord bruket. And elen av de t återanvänd a slamm et varierade
emellertid mellan olika medlemsländer och mellan regioner. I Belgien (Vallonien), Danmark,
Spanien, Frankrike, Irland och England anvä ndes ca 50 % av slamm et inom jordbrukssektorn
medan andra m edlemsländer, t.ex. Finland, Belgien (Flan dern), a nvände m indre än 5 %.
Under åren 1995-2006 var det en stadigt öka
nde produktion av slam
i de flesta
medlemsländer. Detta tillskrivs bland annat im plementering av d irektivet om avfallsvatten
inom tätorter (Urban Waste W
ater Treatm ent Directiv e 91/271/E EC) sam t till b ättre
rapportering. Trots att kvantiteten slam ha r ökat sedan 1980-talet har produktionen i vissa
medlemsländer (t.ex. Tyskland, Finland, Sverige) tenderat att stabiliser as och även m inskat
under de senaste 5 åren. Detta tillskrivs bla nd annat en ökad behandling av slammet. Medan
vissa m edlemsländer såsom Frankrike, Port ugal, Spanien och England tenderar att
återanvända allt s törre del av slam met på jordbruksm arken har andra länder så som vissa
regioner i Holland, Flandern, Österrike och Tyskland, helt f örbjudit användningen av slam.
Detta beror dels på en ökad oro från samhället om eventuella hälsorisker.
Slamdirektivet 86/278/EEC sätte r gränsvärden för tungm etaller i slam och i jord som ska
slambehandlas. Men liksom Sverige har de flesta
medlemsländerna antag it striktare
gränsvärden genom a ntingen bindande föresk rifter e ller f rivilliga överensko mmelser.
Gränsvärden för tungm etaller varierar därför mellan olika medlemsländer (Environm ental,
economic and social impacts of the use of sewage sludge on land, 2007)
Slamspridning ur ett uthållighetsperspektiv
Hållbart jordbruk innebär långs iktig produktion av livsmedel sam t andra produkter och
tjänster av hög kvalitet. Produktio nen ska ske på ett sådant sä tt att resursbasen av såväl
förnybara som icke förnybara resurser bibehålls.
I ett hållbart jordbruk sk a icke förny bara resurser successivt ersättas med förnybara resurser
och återcirkulering av icke förnybara resurser ska maximeras. Avloppsvatten innehåller en hel
del resurser för ekologin. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, frä mst fosfor, kväve och

kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp
av värm eväxlare o ch användas för uppvärm ning. Men sam tidigt som det finns n yttigheter
finns det även äm
nen som ka n vara sk adliga. Övergödning av våra vatten och
reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp.
Ett hållbart jordbruk ska också tillgodose sam hällets behov av säkra livsm edel och bidra till
att skapa stabila, väl utvecklade trygga landsbygdssam hällen. I debatten kring slam spridning
väger konsum enternas åsikter och ställningstagande tungt. Konsumenten m
åste känna
förtroende för att livsm edlen produceras på ett sätt som inte är skadliga för m änniskans hälsa
och att p roduktionsmetoderna är m iljöanpassade och uthållig a. Fak torer som påverkar
konsumentens åsikt är om eventuella effekter är omedelbara eller kom mer att påverka nästa
generation, vilket förtroende han/hon har för
experter och givetvis själva nyttan m
ed
slamgödsling (”Kretslopp – en förutsättn
ing för ett uthålligt sam
hälle, 1999”;
Naturvårdsverket, 2009; Spridning av avloppsslam i jordbruket – så här ser LRF på frågan,
2009; Miljöaktuellt, 2009).
REVAQ-certifiering
REVAQ är ett certifieringssystem för återfö ring av växtnäring m ed avloppsavloppsslam .
Systemet, m ed tredjep artskontroll, ägs av Svenskt Vatte n och är f ramtaget i sam råd m ed
aktörer inom jordbruks- och livsm edelbranschen, dagligvaruhandeln och m yndigheter. Syftet
med certif ieringen är att s e till att m an på ett u thålligt sätt kan nå m iljömålen om
fosforåterföring inom m ålet ” God bebyggd miljö”, samt m ålen ” Giftfri miljö”, ”Ingen
övergödning” och ” Begränsad klimatpåverkan”. Detta ska åstadkommas genom
att de
certifierade reningsverken garanterar att vä xtnäring från avloppsslam produceras på ett
ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.
Ytterligare finns ett löf te om att certifieringssystem et ska erbjuda alla aktörer en öppen
information om hur avloppsslamm et produ cerats och om dess sammansättning. Allt
avloppsslam ska vara hygieniser at och salm onellafritt innan de t kan levereras till jordbruk.
Om inte reningsverken klarar av förbättri
ngsarbetet inom REVAQ utesluts de. För att
ytterligare höja kvaliteten på växtnäringen fr ån avloppsslamm et ska det göras fortlöpande
förbättringsarbeten. Förbättringsarbeten so m ska innefatta bland annat en m
inskning av
hushållens och företagens tillförsel av oönska de ämnen. Detta m enar man kommer också ha
en stor betydelse för den fra mtida m iljöbelastningen på sjöar, vattendrag och kustom råden.
Beträffande kadmium så ligger m edelvärdet för REVAQ-certifierade reningsverk på en nivå
av 25 mg Cd/kg P (varav 17 mg Cd/kg P är återcirkulerat från livsmedlen). Man har som krav
att senast år 2025 ska maxhalten av kadm ium i REVAQ-certifierat avloppsslam vara m ax 17
mg Cd/kg P.
Idag är 23 reningsverk certifierade enlig t REVAQ (dec 2009). Certifieringen har väckt
motstånd hos bland annat forskare och naturvår dare som varnar för at t avloppsslammet både
kan förgifta åkerm arker och skapa cancer hos m änniskor. DN:s debattsida tog i a pril i å r
(2009) upp avloppsslamfrågan m ed underskrift fr ån 40-tal fram stående personer. Det som
bland annat anses som
oroande är att lantbr
ukare nu f örutsätter att det c ertifierade
gödselmedlet är riskfritt. Detta är en falsk invaggning m enar kritikerna. Den raskt tilltagande
användningen av avloppsslam från reningsverk en som göds elmedel hotar m änniskors hälsa.
Vidare m enar m an att höga halter av gift
iga tungm etaller som kadm ium, långlivade
medicinrester, flamskyddsmedel och andra känd a och oskadliga äm nen från avloppsslamm et
gör att jordbruksm arken risker ar att bli obrukbar för livsmedelsproduk tion. I en rapport till
Cancer- och allergifonden i fe
bruari redovisar Göran Pete rsson, professor i kem isk

miljövetenskap vid Chalmers, en rad risker vid gödsling med avloppsslam från reningsverken.
Det är inte bara kem ikalier f rån s amhället so m oroar utan även den ovissa verkan då nya
ämnen regerar m ed varandr a. Vidare rik tas kritik m ot kadm iumhalterna i REVAQavloppsslammet. Den långsiktiga planen (m ax 17 m g kadm ium per kg fos for, år 2025)
innebär att det under 15 års tid kommer att
vara tillå tet att spr ida avlopps slam med
kadmiumhalter över 17 mg kadmium per kg fosfor. År 2006 var medelvärdet på kadmiumhalt
hos komm unalt avloppsavloppssl am 37 m g kadm ium per kg fosfor. Då kadm ium inte bryts
ned komm er ha lterna i jord arna s uccessivt at t öka m ed avloppsslamtillf örseln. Kritik erna
uppmanar alla som är delaktiga i avloppsslam spridningen att om pröva s itt ställningstagande
och kräver att spridningen upphör . Enligt artikelförfattarna finns det färdiga alternativ till
avloppsslamspridning. Tekniskt väl kontrollerad förbränning av avloppsslamm et förstör
effektivt smittämnen och miljögifter och ger energi. Samtidigt kan metaller fångas upp i slagg
och flygaska och deponeras i slutet förvar eller återanvändas. Y tterligare håller en m etod på
att utvecklas ur vilken man kan utvinna fosfor ur askorna (DN Opinion, 2009; Svenskt Vatten;
Avloppsavloppsslam infoblad, 2009).
Förslag till ny slamförordning
I år (2009) läm nade Na turvårdsveket in ett förslag till regeringen om hur m an s ka kunna
använda avloppsslam på ett säkert sätt. Huvudsyftet med förslaget är att vi måste bli bättre på
att återanv ända f osforn till k retsloppet. Idag å terförs bar a 20 % av den f osfor som f inns i
avloppslammet till åkerm arken. Det finns olika sä tt att återf öra fosfor till m arken. Vanligast
idag är att m an använder avlopp sslammet från re ningsverk. Ett anna t alternativ är istället att
avloppsslammet förbränns och att man tar ut fosforn ur askan. Ett tredje är att fälla ut fosforn i
ett reningssteg i reningsanlä ggningen. Men för att m inimera metaller i avloppsslammet m åste
kraven på avloppsslam mets kvalité skärpas. Ytterligare måste avloppsslammet upphettas för
att m inska risken f ör sm ittspridning av exe mpelvis sa lmonella. M en f ör att ett rena re
avloppsavloppsslam ska kunna utvinnas innebä r det att kommunerna komm er att behöva
investera i ny teknik i sina reni ngsverk. Ytterligare innebär förslaget en skärpning av vilka
halter av kadmium som tillåts. På sikt vill Naturvårdsverket införa egenkontroll och dessutom
inrätta ett övervakningsprogram med utökade kontroller där djup analyser av innehållet i
avloppsavloppsslammet utförs (Naturvårdsverket pressmeddelande 17 nov, 2009; Kretslopp –
en förutsättning för ett uthålligt jordbruk och samhälle, 1999).
Aktuell forskning
Den norska vetenskapskommittén för mat (VKM) har på uppdrag av norska livsmedelsverket,
Mattillsynet, gjor t en r iskbedömning av ett antal föroreni ngar i avloppsslam . I studien
studerades ett flertal me taller, organiska äm nen sam t läke medel. Arbetet utm ynnade i en
rapport som publicerades i augusti 2009.
Urvalet av föroreningar grundades på en inve
ntering, dels av befintlig inform ation om
förekomsten i norskt slam , dels av tillgän glig toxikologisk data. Mot bakgrund av
slamanvändning på norska jordar beräknades miljökoncentrationerna av kemikalier i jord och
vatten liksom exponering för m änniska och dj ur. Odlingar m ed antingen livsm edelsgrödor
eller foderproduktion studerades.
Beträffande m etaller k om m an till s lutsatsen att värd ena för dess a innebär låg risk.
Jordkoncentrationen av Cd, Hg, Cu och Zn kommer att öka 2-4 gånger under 100 år som följd
av upprepad slam användning. Detta kan jämföras m ed Naturvårdsverkets förslag på ny
slamförordning, rapport 5214, där icke essentiella äm nen inte ska tillföras jorden om det
medför en fördubbling i m arken på kortare tid än 500 år senast år 2025 (ingår i REVAQ-

regelverket idag). Cd, Hg, oc
h Pb är av särskilt in
tresse beroende på deras toxiska
egenskaper. En ökning av dem är oönskad även om jordkoncentrationerna inte överskrider
befintliga säkerhetsn ivåer. Cd tas lätt upp väx terna vilk et får till följd att en ökning av Cdhalten i jorden ökar m änniskans exponering av metallen. Enligt rapporten kommer emellertid
Cd-halten om 100 år, efter en upprepad anvä ndning av avloppsslam m ed nuvarande norska
Cd-halter (0,8 m g/kg ts) på en genom snittlig jord, vara u nder dagens m aximala tillåtn a
jordkoncentration för ytterligare tillförsel av avloppsslam.
Oktylfenol, nonylfenol och LAS ä r organiska föroreningar som härrör från bland annat
tvättmedel och rengöringsm edel. Dessa föro reningar är de som
i rapporten bedöm des
överstiga be fintliga s äkerhetsnivåer i jordbruks mark. Koncentra tionerna är em ellertid som
högst vid slamspridningstillfället eftersom föroreningarna snabbt sönderfaller i jorden.
Beträffande läkemedel så iden tifierades 14 läkem edel som kan förekomma i jorden på grund
av slamspridning och som överstiger Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMEAs gräns på
100 µg/kg jord. Bland dessa 14 fanns antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel,
blodtrycksänkare samt läkemedel för nervsystemet och andningsorgan. Inga hormoner kunde
identifieras. Författarna till rapporten betonar em ellertid att förekom sten av läkem edel kan
skilja sig m ellan länder. 2005 genomförde s en litteraturundersökning i Norge där man tittade
på konsekvenserna av tillförseln av antibiotika (och i viss m ån även hormoner) från slam och
gödsel till jord. Författarna till stu dien ansåg a tt risken fö r spridn ing av antib iotikaresistens
med slam är liten tack v are norska k ravet på hygienisering av allt s lam som ska användas i
jordbruk. Man menade att den effektiva behandlingen gör att risken för att resistenta bakterier
ska överleva är liten.
Vad gäller olika äm nens effekt er på livsm edelsproducerande djur finns det en begränsad
mängd litteratur och värdering ar av effekterna är osäkra. Vidare är k unskapen bristfällig
gällande kombinerade effekter vid exponering av en blandni ng kem ikalier. Generellt har
livsmedelsproducerande djur kort livslängd och de förväntas inte bli långtidsexponerade av
ämnen med ackum ulationsegenskaper. Detsa mma gäller för m jölkproducerande djur och
avelsdjur även om de har en längre livslängd.
Människan utsätts potentiellt för föroreningar härrörande från slam genom konsumtion av
antingen grödor från slambehandlade jordar, från köttproducerande djur som betar på eller får
foder från åkermark gödslad med slam, eller genom dricksvatten. Metallintag från konsumtion
av mat från slam behandlade jordar antas utgö ra en liten risk för den generella befolkningen.
Men vissa individer, till exem pel bönder som enba rt äter grönsaker från egen åkerm ark där
slam används, kan få ett intag av Cd som m ed tiden överskrider tolererat dagligt intag (TDI)
och av Cu som överskrider den tolererade övre intagsgränsen (UL).
Trots att V KM drar slutsatsen att låg risk föreli gger med slamanvändning ser m an att vidare
forskning är nödvändig liksom att m an bevaka r kem ikalieanvändningen i sam hället (Risk
assessment of contaminants in sewage sludge applied on Norwegian soils, 2009).
Framtiden - Möjliga gödselmedel
Följande avloppsfraktioner, från system som finns idag, innehåller en stor del av växtnäringen
från ett hushåll och kan därför vara intressanta som gödselmedel:
-

Klosettavloppsvatten: Kräver system där enbart avloppsvattnet från klosetter samlas upp.
Klosettavloppsvattnet sam las ofta upp i slut na tankar vid varje fastighet för vidare
transport till behandling. Innehå ller både fekalier, urin och toalettpapper och sa mlar upp

minst 75 % av växtnäringen i hushållets
avloppsvatten. Klosettavloppsvattnet m åste
hygieniseras före användning som gödselmedel.
-

Latrin: En mindre mängd latrin samlas årligen in från framför allt fritidsbebyggelse. Den
totala mängden i landet är inte känd, men det rör sig troligen om maximalt 5 000 ton.

-

Urin: Kräver system där enbart urinen sam las upp, vilket innebär speciella urinsorterande
toaletter och/eller urinoar. Ur inen sam las ofta upp i slutna tankar vid varje fastighet för
vidare transport till m ellanlagring. Nor malt samlar ett urinsorterande system upp m ellan
60 och 80 % av urinen. En viss kontam inering med fekalier förekomm er, vilket gör att
urinen måste hygieniserar före användning som gödselmedel. Via separat uppsam ling av
urin kan upp till 2/3 av kvävet och knappt hä
lften av kalium och fosfor i hushållets
avloppsvatten samlas upp.

-

Slam från kemisk fällning av blandat avloppsvatten – norm alt ett blandslam som hämtas
antingen från en slam avskiljare eller ett minireningsverk. I slammet återfinns huvuddelen
(>80 %) av fosforn från hushållets avloppsvatt en. Beroende på utform ning av processen i
ett minireningsverk kan även en m indre del av kvävet (<20 %) i avl oppsvattnet återfinnas
i slamm et. Slam från kem isk fällning måste hygieniseras före användning som
gödselmedel.

-

Filtermaterial f ör av skiljning a v växtnä ring (f osfor och/eller k väve): Spe ciella
filtermaterial, som består av ka
lkhaltiga br ända granu lat ( t.ex. s pecialtillverkade
lecamaterial), kan använ das för att f älla ut fosfor och ibland även för rening av org aniskt
innehåll i avloppsvattnet (BOD). Fosforn fas tläggs i filterm aterialet och m aterialet kan
sedan användas som gödselm edel efter t.ex. krossning. Filterm aterialen är dock relativt
nya och erfarenheterna kring hur filterm
aterial ska anv ändas som gödselm edel är
begränsad. Materialets höga pH gör att hygienisering troligen inte är nödvändig.

I framtiden kan nya tekniska lösningar göra att andra fraktioner även kan vara intressanta som
gödselmedel (JTI, 2007).
Diskussion
också är
Användningen av avloppsavloppsslam i jordbr uket är en viktig fråga som
omdebatterad. Slam från avloppsreningsverk innehåller växtnärings ämnen och organiskt
material som ur kretsloppssynpunkt bör återcir kuleras till åkerm ark. Men slam innehåller
också tungm etaller och långlivad e organiska äm nen vilka kan vara skadliga för m änniskor
och djur.
Att utnyttja tillgängliga resurser i kretslopp för att t.ex. m inska användningen av resurser som
fosfor, är idag en självklarhet för m ånga, både konsumenter, industrier och myndigheter. Lika
självklart är det att avloppsslam eller andra insatsvaror av dålig kvalitet aldrig kan accepteras i
jordbruket. Regler och krav m åste säkerställa att en lång siktig bala ns m ellan bortförsel och
tillförsel av oönskade ämnen uppnås, t.ex. fö r kadm ium. Ska slamm et användas m åste det
vara hygieniskt säkert och inte vara förorena t på tungm etaller, oönskade organism er eller
andra oönskade kom ponenter. Det svenska sl ammet håller, genom stränga regelverk,
forskning och teknikutveckling, förhållandevis hög kvalitet jämfört m ed övriga Europa. De
svenska gränsvärdena för tungmetaller har skärpts och ligger långt under de krav som ställs i
EU:s direk tiv. Trots detta väljer fler
a livsm edelsindustrier att säga n
ej till all
avloppsslamspridning eftersom man anser att riskerna är för st ora. Det är därför fortfarande
viktigt att sam hällets olika aktörer - m yndigheter, den enskilda m änniskan och jordbruket
arbetar f ör att ytte rligare höja kvaliteten. Reningsverken arbetar idag aktivt m
ed att

kontrollera och ställa krav på anslutn
a verksam heter. Certifierin gssystemet REVAQ
kontrollerar i sin tur reningsve rkens verksam het. Utöver förbättringsarbetet inom REVAQ
behövs fler alternativ prövas, t.ex. sorter
ande system i stor skala. Även andra
fällningsmetoder och i vissa fall även förbränn ing av slam kan komm a i fråga. Em ellertid
innebär förbränning av slam förluster av kvä vet och det organiska m aterialet. Förbränning
löser inte heller m iljöfrågan om minskade mängder oönskade ä mnen i sjöar och vattendrag.
Genom att arbeta uppström s m ed reningsverk en inom REVAQ påverkas både slam kvalitet
och vattenmiljön positivt. Det finns idag metoder på forskningsnivå för utvinning av fosfor ur
askan från förbränt slam. När detta k an vara kommersiellt intressant är dock oklart. Prisnivån
måste också vara sådan att det är möjligt att välja denna fosfor framför mineralgödselfosfor.
Slutligen, slam spridning på åkerm ark behöver b eaktas ur ett långsiktigt sam hällsperspektiv.
Tungmetaller och organiska äm nen tillf örs åke rmark även m ed t.ex. atm osfäriskt nedf all,
handelsgödsel och bekämpningsm edel, vilket gör a tt slam inte kan ses som en avskild fråga.
Bevarandet av åkerm arkens kvalitet bör kom
bineras m ed ett tillvaratagande av
växtnäringsresurser i ett uthålligt kretslopp mellan stad och land.
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