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Inledning

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduk-
tion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan 
ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så 
allvarligt som vissa forskare säger? Kan vi effek-
tivisera fosforanvändningen? Hur kan vi återvinna 
fosfor och återföra den till matproduktion? Vad kan 
jordbruket göra – och vad kan vi göra i städerna? 

Fosfor finns bland annat i berg, mark, foder, mineral-
gödsel, mat, stallgödsel, avloppsvatten, sjöar och hav. 
Alla de här leden i fosforflödet behandlas i boken. 
 Fosfor finns också i alla levande varelser. I våra celler 
har fosfor flera mycket viktiga funktioner, skriver Irene 
Söderhäll, Uppsala universitet, i bokens första kapitel. 
Det är ett livsviktigt ämne med risk för brist. Fosfor-
brist råder redan i marken. Både vi och andra orga-
nismer behöver effektivisera vår fosforanvändning.  
Rötter kan bilda fler och längre rothår, och växter 
kan bilda fler fosfattransportörer. Själva kan vi för-
bättra växter så att de kräver mindre gödsel, och vi 
kan lära oss att förbättra symbiosen mellan svamp och 
växt så att fosfor tas upp effektivare.

Fosfor i globalt perspektiv
Det är omöjligt att säga hur länge fosforn räcker. Ju 
högre utvinningskostnad som kan accepteras, desto 
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större blir fosfortillgångarna, skriver Olle Selinus, 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Fosforn räcker många 
hundra år med dagens bedömningar av brytvärda re-
server och med tanke på dagens konsumtion. Fosfor-
brist eller att fosforn ”tar slut” är en rent ekonomisk 
bedömning. Men den växande världsbefolkningen 
och det faktum att fosforbrytningen domineras av 
några få länder bör ändå vara en tankeställare. Vi 
bör snarast effektivisera fosforanvändningen och 
återvinna fosfor. 
 Felanvändningen av fosfor inom jordbruk och av-
fallshantering hotar den globala matproduktionen, 
skriver Dana Cordell, University of Technology 
Sydney, och Arno Rosemarin, Stockholm Environ-
ment Institute. Tillgången till billig fosfatmalm av 
hög kvalitet är begränsad. Utifrån enbart befolk-
ningsökningen räcker fosforn 170 år. Om dessutom 
Afrikas jordbruk utvecklas handlar det om 125 år. 
Om vi även byter ut 10 procent av den globala energi-
tillförseln mot biobränslen så räcker fosforn bara 50 
år. Men siffrorna är osäkra. Det skulle behövas en 
global fosforkonvention i FN-regi. 
 Tina-Simone S. Neset, Linköpings universitet, 
skriver om kopplingar mellan fosforförsörjning och 
andra hållbarhetsutmaningar. Det gäller att identi-
fiera de kopplingar som ger mest positiva synergier 
för att kunna prioritera och vidta åtgärder. Vi måste 
se bortom diskussionen om tidsramar och osäkerhet  

i bedömningen av de globala fosfortillgångarna. Oav-
sett när fosforn sinar är det viktigt att vi redan nu vid-
tar åtgärder för att effektivisera fosforanvändningen 
och för att återvinna fosfor ur olika typer av avfall. 

Fosfor i mat, mark och vatten
Det finns reserver och teknik som klarar vårt fosfor-
behov för överskådlig tid, skriver Göte Bertilsson, 
Greengard AB. Men ekosystemen övergöds av fosfor, 
och därför måste vi ändå minimera flödena genom  
samhället. Både produktion och användning av 
gödselmedel bör effektiviseras, och det är viktigt 
med kretslopp. Han räknar på fosforekonomin i 
jordbruket, och berättar hur mineralgödsel till verkas. 
Han menar att det finns tekniska metoder att rena 
bort kadmium ur råfosfat, fast marknaden saknas 
i dag. 
 Det är inte bara fosforgödslingen som kan effekti-
viseras, utan också utfodringen av djuren. Djur släpper 
ut fosfor i miljön, och det gäller att få flödet genom 
dem så effektivt som möjligt. Kjell Holtenius på 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) beskriver olika 
sätt att optimera fodergivan för nötkreatur, hästar, 
grisar och fjäderfä. Utfodringsrekommendationerna 
för fosfor varierar mycket mellan olika länder och 
borde kunna utformas bättre. 
 Många är de markorganismer som konkurrerar 
och samarbetar om fosfor i marken. Växterna är bara 
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en av aktörerna. Det saknas mycket kunskap om 
fosfor i jorden, och växttillgängligheten hos fosfor 
i vissa gödselmedel är svår att mäta. Är fosfor i av-
loppsslam mindre värd för växterna än annan fosfor? 
Frågan debatteras men är inte lätt att svara på, skriver 
Kersti Linderholm, SLU. Ännu har ingen visat att 
fosfor i slam i Sverige är mindre värd för odlingen än 
fosfor i andra gödselmedel.
 De naturliga läckagen av fosfor från landekosystem 
till vatten är små, men tillförseln från land är nöd-
vändig för att uppehålla biologiskt liv i sjöar, vatten-
drag och hav, skriver Håkan Staaf på Naturvårds-
verket. Han ger fakta om fosforns olika källor och 
fosforns väg till havet. Jordbruket stor för en stor del 
av den fosfortillförsel till våra hav som beror på männi-
skan. 
 Hur ska lantbrukaren göra för att minska fosfor-
förlusterna i sin produktion? Vad kan han åstadkom-
ma i kedjan från stall till vattendrag? Vad är rimligt 
att förvänta sig? I Helsingforskommissionens Baltic 
Sea Action Plan är kraven helt orealistiska, skriver 
Helena Aronsson och Barbro Ulén på SLU − och 
efterlyser en mer nyanserad diskussion. Lantbruket 
kan vidta åtgärder, men det ger inte några riktigt 
stora minskningar av fosforutsläppen. 
 Fosfor som läcker från syrefattiga bottnar har en 
viktig roll i Östersjön där övergödning och syrebrist  
ökar. Därför försöker forskare hitta tekniska lösningar  

för att tillföra syre eller få bort fosfor. Men metoderna 
faller på ekonomi, genomförbarhet eller miljörisker. 
Att tillföra syre är en omöjlig uppgift. Mer saltvatten 
från Västerhavet skulle ge ännu värre syrebrist. Bland-
ning av yt- och bottenvatten kräver mycket energi. 
Kemikalietillsats är troligen olagligt. Och det är tvek-
samt om musslor är kostnadseffektiva, skriver Daniel 
Conley, Lunds universitet.

Fosfor i kretslopp
Kretsloppet i jordbruket kan förbättras så att fosfor i 
stallgödseln utnyttjas bättre, skriver Pernilla Tidåker, 
SLU. Det finns regionala obalanser med överskott 
i djurtäta områden i skogs- och mellanbygder och 
underskott i spannmålsproducerande slättbygder. 
Även om all stallgödsel används på jordbruksmark 
så kommer inte allt grödan tillgodo om tillförseln 
överstiger behovet. Ackumuleringen leder till miss-
hushållning med ändliga resurser. Ett sätt att tackla 
problemet är att integrera foder- och djurproduktion 
bättre, ett annat att separera fosfor ur stallgödsel.
 Frågan om fosforåtervinning ur avlopp har de-
batterats i flera decennier. Ska vi gödsla med avlopps-
slam av god kvalitet? Eller ska vi bränna slammet 
och återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens 
och städernas avloppssystem för källsortering? Vilka 
lösningar är rimliga i ett hållbart samhälle? Detta 
handlar resten av boken om. Efter en faktadel om  
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avloppsrening och slam ger Mogens Henze, Danmarks 
tekniska universitet, några inledande reflektioner. 
 Martin Holm och Håkan Staaf skriver om Natur-
vårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur 
avlopp. Det finns ett etappmål till miljömålet ”God 
bebyggd miljö” som säger att minst 60 procent av 
fosforföreningarna i avlopp år 2015 ska återföras till 
produktiv mark, varav minst hälften till åkermark. 
Hur ska det gå till? Naturvårdsverket ser slam-
användning som en möjlighet. 
 Andra myndigheter är mer negativa än Natur-
vårdsverket till möjligheten att återföra fosfor till 
jordbruket genom att använda avloppsslam. Det kan 
dröja innan avloppsslam är en hållbar fosforkälla, 
skriver Urban Boije af Gennäs på Kemikalieinspek-
tionen. Vi kan inte förlita oss på att strängare regler 
och kemikaliekontroll inom en nära framtid ska lösa 
problemet så att avloppsslam kan återföras till åker-
mark utan farliga föroreningar. Livsmedelsverket 
och Jordbruksverket ser inte heller särskilt ljust på 
slamanvändning i jordbruket. 

Är avloppsslam något för åkermarken?
I dag används cirka en fjärdedel av Sveriges avlopps-
slam i jordbruket, så målet om minst 30 procent år 
2015 verkar vara möjligt att nå. Peter Balmér, VA-
strategi AB, är försiktigt optimistisk. Metallhalterna 
i slammet sjunker, utom för koppar och zink. Orga-
niska ämnen går att minska genom åtgärder från 

samhällets sida, och för smittämnen kommer det 
nya bestämmelser. Över hälften av det slam som 
gödslar åkrar i Sverige kommer nu från reningsverk 
som är certifierade enligt Revaqs regler.
 Spårelement i avloppsslam på åkermark är sanno-
likt ingen kortsiktig fara för hälsa och miljö, skriver 
Jan Eriksson, SLU. Men långsiktig ackumulation i 
jorden kan leda till problem. Matjordens halter av 
vissa ämnen kan öka för snabbt, till exempel av silver 
om vi fortsätter att helt i onödan använda det för att 
ta bort lukt från sportkläder. Värstingen kadmium 
finns i alla gödselmedel, fast mer i slam än i stall-
gödsel och dagens svenska handelsgödsel. Innehållet 
av spårelement varierar i grödorna, men det beror mer 
på var grödan har växt än på hur den har gödslats. 
Både slam och fosforgödsel kan behöva renas från 
kadmium i framtiden.
 Organiska föroreningar i slam är ingen akut fara,  
skriver John Sternbeck, WSP, och stödjer sig på nord-
iska studier. De ämnen som binds till slam är inte 
särskilt vattenlösliga och tas upp av växterna i mycket 
begränsad omfattning. Däremot ökar halten av svår-
nedbrytbara ämnen i jorden efter lång tids upprepad 
slamgödsling. Men slammets förorening av jorden 
måste jämföras med andra metoder att tillföra fosfor, 
och med Revaq-certifieringens krav på utfasning av 
farliga ämnen skulle slamanvändning på åkermark 
paradoxalt nog kunna bidra till att miljömålet ”Giftfri 
miljö” uppnås. 
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Smittämnen i avloppsslam kan bli ett problem. 
Salmonella, Campylobacter, Giardia och Crypto-
sporidium – smittämnena kommer från magsjuka 
personer som spolar iväg flera miljarder organismer 
per dygn. Att vi har varit förskonade från sjukdoms-
utbrott på grund av slam är ett tecken på att regel-
verket fungerar. Men förr eller senare kommer ett 
utbrott som kan spåras till slam att ske om vi inte 
gör något för att minska halterna före spridning i 
miljön. Jakob Ottoson, SLU, välkomnar ett tuffare 
regelverk. 
 Varför är det så lätt att acceptera mat producerad 
med stallgödsel och biogödsel (rötrest från biogas-
produktion), och så svårt att acceptera avloppsslam? 
Avloppsreningsverken har ett certifieringssystem, 
liksom biogödselanläggningarna. Däremot kan 
bonden utan vidare sprida stallgödsel utan att fun-
dera på vad den innehåller. Om VA-branschen ska 
slå in på en mer teknisk väg för utvinning av fosfor 
från avloppsslam måste vi konsumenter acceptera en 
högre VA-taxa. Är vi beredda på det och betyder det 
verkligen någon miljöförbättring, undrar Ola Palm, 
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI). 
 Energiskog är en etablerad energigröda som måste 
gödslas. Avloppsslam och avloppsvatten är två alter-
nativ. Men med dem tillförs inte bara växtnärings-
ämnen till marken, utan också oönskade metaller. 
Finessen med Salix är att den tar upp mer metaller 
än man får tillföra med slammet. Energiskogen kan 

alltså på sikt rena åkermarken från metaller, skriver 
Pär Aronsson, SLU. 
 I Skåne bedrivs sedan 30 år tillbaka unika fält-
försök med användning av kommunalt avloppsslam 
i jordbruket. Försöken visar att markens mullhalt 
och bördighet ökar av slamgödslingen. I genomsnitt 
har man fått en skördeökning på cirka 7 procent.  
Slamtillförseln har inte påverkat växternas upptag av 
tungmetaller, och markens maskar och mikroorga-
nismer har påverkats positivt, skriver Per-Göran 
Andersson, Hushållningssällskapet Malmöhus.
 EU-länderna producerar mer och mer avlopps-
slam ju bättre avloppsreningen blir. I England och 
Frankrike används cirka 70 procent av slammet i 
jordbruket – och i Nederländerna ingenting. Debatten 
ser olika ut i olika länder. I England vill ekologiska 
odlare gödsla med slam. I Nederländerna måste man 
använda sin djurgödsel. Anders Finnson, Svenskt 
Vatten, reder ut dagsläge och trender. 

Teknik för fosforåtervinning ur avlopp
Henrik Tideström, Sweco Environment AB, beskriver 
två metoder för fosforåtervinning ur avlopp: struvit-
utfällning ur vatten från slamavvattning (Ostara) 
och rening av aska från förbränning av avloppsslam 
(Ash Dec). Båda ger en lättlöslig och ren fosfor-
produkt, en fördel jämfört med gödsling med avlopps-
slam. Men det finns hinder på vägen. För Ash Dec 
måste det byggas separata förbränningspannor för 
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slam, och Ostara fungerar bara i reningsverk med 
biologisk fosforrening. I Sverige används alltid kemisk 
fällning, helt eller delvis. Därför borde i första hand 
teknik som Ash Dec ha en framtid i vårt land.
 Fyra vägar att återföra fosfor till åkermark disku-
teras av Yariv Cohen och Holger Kirchmann. Alla 
har sina för- och nackdelar. Allt tyder på att aska 
kommer att vara den huvudsakliga restprodukten 
från större städer i framtiden. Att utvinna fosfor ur 
aska från slamförbränning blir ett viktigt steg för att 
sluta kretsloppet, menar de. 

Återför all växtnäring ur avloppet – inte bara fosfor
Kväve och svavel är avloppets viktigaste växtnärings-
resurser – inte fosfor, skriver Håkan Jönsson, SLU. 
Sveriges jordbruk använder 13 gånger så mycket 
kväve och dubbelt så mycket svavel som fosfor. Och 
man lägger ungefär nio gånger så mycket pengar på 
kväve som på fosfor. Dessutom tar de naturresurser 
som behövs för framställning av handelsgödselns 
kväve och svavel slut betydligt snabbare än reserven 
av råfosfat. Men i målet för återföring av växtnäring 
ur avloppssystem är det bara fosfor som tas upp. Det 
är olyckligt och leder inte till system som tar vara på 
avloppets alla resurser, menar Håkan Jönsson. 
 Det är dags att fasa in källsorterande avlopp i VA-
systemet, skriver Elisabeth Kvarnström, Vectura, 
och Mats Johansson, Ecoloop. Utred källsortering 
som ett seriöst alternativ vid olika VA-investeringar 

och inför sorterande avloppsteknik där det är lämpligt 
i samma takt som bebyggelsen förnyas. De vill åter-
vinna även annan växtnäring än fosfor. De jämför 
slam, urin och klosettvatten – och drar slutsatsen att 
det är dags för Sverige att bli världsmästare på ”tripli-
kata” system. 
 Vi måste skapa en mer hållbar hantering av fosfor  
dels från staden till jordbruket, dels inom jord bruket. 
Mycket har gjorts för att bättre ta hand om och åter-
använda den fosfor som finns i jordbrukssystemet, 
men det finns alltid mer att göra, säger Sunita Hall-
gren, Lantbrukarnas Riksförbund. Från övriga sam-
hället måste fosfor tas omhand och återföras till 
odlingen, men bara om man inte samtidigt föro-
renar kretsloppet med oönskade ämnen. LRF arbetar 
på två fronter med frågan: för renare slam och för 
mer kretsloppsanpassade avloppslösningar. 

Systemlösningar och betalningsvilja
Vi bör utveckla systemlösningar som bidrar till att 
lösa flera problem samtidigt, bland annat återvinning 
av fosfor. Matavfall, svingödsel och biomassa från 
sjöar och hav kan bli biogas och biogödsel. Skörd 
av akvatisk biomassa kan dessutom minska övergöd-
ningen. Men lösningarna måste löna sig för de en-
skilda aktörerna, och de får inte vara beroende av  
helt ny och dyrbar infrastruktur, skriver Mats Eklund, 
Linköpings universitet. 
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Resursbrist, miljöpåverkan eller rent ekonomiska 
skäl – vilket är motivet för att investera i återvinning 
av växtnäringsämnen från världens städer? Kalium, 
svavel och kväve är resursmässigt inget problem för 
jordbruket. Fosfor är en knappare resurs. Samtidigt 
går det att skapa ganska täta odlingssystem som inte 
läcker särskilt mycket fosfor. För den fosfor som 
ändå måste tillföras jordbruket borde betalningsvil-
jan i framtiden vara så hög att man kan bryta fosfor 
ur gråberg eller ur biflöden från annan gruvverk-
samhet, skriver Fredrik Fredrikson, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 
 Sist i boken finns en ordlista med många ord som 
har att göra med vatten och avlopp. 

Birgitta Johansson, redaktör

Birgitta Johansson är vetenskapsjournalist och informatör 
hos Forskningsrådet Formas. 

Lästips
I slutet av boken hittar du alla tidigare utgivna böck-
er i serien Formas Fokuserar. En av dem har anknyt-
ning till fosforfrågan:
• Jordbruk som håller i längden, Formas Fokuserar 

nr 17, Formas 2010.

Tips för undervisning
Inom undervisning finns det behov av att presentera 
och diskutera olika sätt att se på miljö- och hållbarhets-
frågor. Därför passar Formas Fokuserar bra i under-
visningssammanhang. På www.formasfokuserar.se  
finns tips och material under rubriken ”För lärare”. 
Se också sidan 409 i den här boken.
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Livsviktigt ämne med risk för brist

Allt är inte guld som glimmar. Det upptäckte en alke-
mist som kokade urin – och fick fosfor. Men fosfor 
är guld värd för världens matproduktion. Fosforbrist 
befaras globalt, men råder redan i marken. Både 
vi och andra organismer behöver effektivisera vår 
fosforanvändning. Rötter kan bilda fler och längre 
rothår, och växter kan bilda fler fosfattransportörer. 
Själva kan vi förbättra växter så att de kräver mindre 
gödsel. Vi behöver också lära oss att förbättra sym-
biosen mellan svamp och växt så att fosfor tas upp 
effektivare, skriver Irene Söderhäll.  

Irene Söderhäll, Uppsala universitet.
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et blev inte guld. I stället var det grund ämnet 
fosfor som den tyske alkemisten Henning Brand 

upptäckte när han kokade ihop de cirka 50 liter urin 
som han hade samlat i ett kärl. Förmodligen var han 
inspirerad av urinens guldgula färg och tänkte sig 
att koket skulle koncentreras till en äkta guldklimp. 
Nu fick han nöja sig med ett vitt självlysande ämne  
som började brinna när det kom i kontakt med luften.  
Henning Brand gav ämnet namnet fosfor (från 
grekiska phosphoros = ljusbärare). Detta hände på 
1660-talet, och fosfor var ett av de allra första grund-
ämnena som upptäcktes. Det fick det kemiska 
tecknet P.

Vi bärs upp av fosfor
Chansen att hitta guld i människans kropp är mini-
mal, och främst begränsad till guldplomber i tänder. 
Fosfor däremot är vår kropp rik på. Utan fosfor 
skulle vi inte kunna stå upprätta. Det är det sjätte 
vanligaste grundämnet i kroppen, och det allra mesta  
(cirka 85 procent) finns i våra ben i form av hydroxy-
apatit, (Ca¹0(PO4)6(OH)²). Alla djur behöver fosfor, 
och för ryggradsdjuren är fosforbehovet stort efter-
som både skelett och tänder är uppbyggda av apatit. 
Större delen av den fosfor som vi djur får i oss är 
löslig i form av fosfat, och tas upp i tunntarmen. 
Fosfor i grundämnesform bör man inte äta; den vita 
formen är till och med extremt giftig. Överskott av 

D fosfat utsöndrar vi i urinen via njurarna, men en del 
försvinner också med avföringen. Men fosfor är inte 
bara ben och tänder. Ämnet är också en nödvändig 
beståndsdel i alla celler i alla levande organismer.
 I kroppen sker lagring och mobilisering av fosfor 
till och från skelettet under hela livet. När däggdjur 
ger di överförs en stor mängd fosfat till mjölken, och 
moderns fosforbehov är extra stort för att inte skelettet 
ska brytas ner. Fosforbrist är ovanligt i djur världen, 
men just under digivning ökar behovet mycket. Det 
finns teorier om att de stora vandringar som flockar 
av gnuer och zebror gör i Serengeti kan ha att göra 
med just en jakt på mineraler som fosfor och kalcium 
under digivningsperioden. Jordarna och gräsen i syd-
östra Serengeti dit djuren beger sig är betydligt rikare 
på dessa mineraler än de magra nordliga jordarna.

grund för tre av cellens funktioner
Cellen är den grundläggande byggstenen i alla former  
av liv. Vissa levande organismer som till exempel 
bakterier består av en enda cell, medan andra är 
uppbyggda av miljarder celler med olika funktioner. 
Men alla celler har åtminstone tre viktiga egenskaper  
gemensamt som är avgörande för att de ska fungera. 
Fosfor är en grundförutsättning för alla dessa tre 
funktioner (figur 1). 
 Den första är att cellerna är inneslutna i ett hölje, 
ett cellmembran. Membranet är en förutsättning för 
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livet. Eftersom de flesta av livets kemiska processer 
sker i vattenlösningar och celler samtidigt oftast är 
omgivna av vatten, måste det finnas en barriär som 
hindrar fritt flöde av vattenlösliga ämnen ut och in i 
cellen. Alla vet att fett inte kan blandas med vatten, 
och just det utnyttjas i celler. Transporten av ämnen 
ut och in i cellen kan hållas under kontroll genom att 
cellmembranet ser ut på ett särskilt sätt. Cellmem-
braner är uppbyggda av ett dubbelt lager av en sorts 
molekyler som kallas fosfolipider. Fosfolipiderna har 
en vattenlöslig del ytterst på båda sidor, och det är i 
den vattenlösliga delen som fosfatgrupperna finns. 
Inåt i dubbelskiktet finns en fettlöslig ”svans”. Alla 
livsformers membraner är byggda av fosfolipider som 
spontant bildar ett dubbellager med fett i mitten och 
fosfatgrupper på ut- och insidan.
 Den andra viktiga funktionen för fosfor i cellen 
är i själva livets kärna, i arvsanlagen. Det var den 
schweiziske läkaren och biologen Friedrich Miescher 
som 1869 först hittade fosfor i cellernas arvsanlag. 
Med kemiska metoder isolerade han huvudbestånds-
delen i cellernas kärnor och kallade ämnet för nuklein. 
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Figur 1. Fosfor är en grundförutsättning för tre av cellens funktioner – 
i cellmembranet, arvsanlagen och energiomsättningen. Cellmembranet 
består av två lager fosfolipider som har en vattenlöslig del med fosfatgrupper 
utåt och en fettlöslig del inåt. Fosfater är huvudbyggstenen i arvsanlagens 
DNA. Fosforföreningen ATP är det viktigaste ämnet som fångar och över
för energi i cellernas mitokondrier. 
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så vis är de också nyttiga för människor och andra  
djur. Många djur lever ju av frön eller spannmål, 
men mycket av den fosfor som finns i spannmål är i 
form av fytinsyra som inte kan utnyttjas av djuren. 
Djur som idisslar tar då hjälp i våmmen av mikro-
organismer som bryter ner fytinsyra till tillgängligt 
fosfat.
 Vi människor tar hjälp av bakterier för att få bort  
fosfor från avloppsvatten (se sidan 179). En speciell  
grupp bakterier utnyttjas för sin förmåga att ta upp 
fosfor ur vattnet och lagra den som polyfosfat i 
speciella cellstrukturer. Bakterierna kan sedan ut-
nyttja energin i polyfosfatet för att ta tillvara enkla 
kolföreningar i avloppsslam under syrefattiga för-
hållanden. Genom att styra syremängden kan man 
få bakterierna att ta upp mer fosfor under syrerika 
förhållanden än de släpper ut under syrefattiga, och 
på så sätt få bort fosfor ur vattnet. De fosforrika bak-
terierna som blir kvar går vidare med restslam till 
rötning. Vid rötningen sker en syrefri jäsning, och 
det bildas bland annat biogas. Det fosforrika rest-
slammet kan användas som gödselmedel i jordbruket, 
om det är fritt från giftiga ämnen förstås.

Fosfor hårt bunden i marken
Växter fångar energi från solljuset och binder luftens 
koldioxid. De övriga näringsämnen som växten be-
höver tas upp ur marken via rötterna. Fosfor finns 
i marken, och i många jordar i relativt stor mängd. 

Genom ytterligare experiment kunde Miescher be-
visa att nuklein inte liknande proteiner, utan ämnet 
var något helt nytt och innehöll en stor mängd fos-
for. Miescher hade upptäckt DNA, det som bygger 
upp arvsanlagen hos alla levande organismer, och 
han visade att fosfor i form av fosfat är en huvud-
byggsten i denna livets molekyl.
 Fosforns tredje viktiga funktion i cellen handlar om 
energiomsättning. All verksamhet i cellen kräver 
energi, till exempel att bygga proteiner, kontrahera 
muskler och kopiera DNA. Det allra viktigaste kemiska 
ämnet som fångar och överför energi i nästan allt liv 
är en fosforförening som kallas ATP eller adenosin-
trifosfat. Det är genom att klyva den kemiska bind-
ningen mellan två fosfatjoner i ATP eller mellan 
en fosfatjon och en organisk molekyl, till exempel 
socker, som cellen kan frigöra energi som den kan 
använda för viktiga processer. 
 Reaktioner när fosfatgrupper kopplas på eller bort 
från andra molekyler är mycket viktiga i alla cellers 
energiomsättning, men också för ämnens transport 
genom membraner. Dessa tre grundläggande funk-
tioner i cellen är gemensamma för alla levande orga-
nismer, från mikroorganismer till människa – och 
gör fosfor till en förutsättning för livet.

mikroorganismer hjälper djuren
Mikroorganismer som bakterier och svampar har i 
regel lätt att ta upp fosfor ur den miljö de lever i. På 
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Ändå lider växter ofta stor brist på fosfor. Det beror  
på att fosforn är otillgänglig för växten. Markens 
fosfor finns i form av svårlösliga kalcium- och mag-
nesiumfosfater i alkaliska jordar, och än mer svår-
tillgängliga järn- och fluoridfosfater i sura jordar. 
Mycket fosfat ligger också bunden i organiska för-
eningar och behöver frigöras genom vittring för att 
växten ska kunna ta upp näringen. Av allt fosfat som 
finns i marken kan ofta så lite som 1 procent vara 
tillgängligt för växtrötterna, och även detta är ofta 
väldigt hårt bundet till de allra minsta markpartik-
larna (kolloiderna). 
 Växterna kan ju inte flytta på sig, och för att klara 
att överleva och hålla rätt fosfathalt i cellerna där det 
är mycket svårt att få tag på fosfor har de utvecklat 
olika strategier för att anpassa sin form och sin fysiologi. 
Vissa växtrötter kan producera syror som löser ut 
fosfater ur den svårlösliga formen. När 
det är riktigt ont om fosfat så utvecklar 
växterna fler och längre rothår, och 
några arter bildar proteoidrötter (figur 
2). Det gör att de får en mycket större 
yta som kan ta upp fosfat. Rothåren 
kan också utsöndra ämnen som håller 
fosfatjoner lösliga så att de lättare kan 
tas upp av växten. 
 

Fosfattransport i växten
Fosfatet strömmar med vatten in i roten, och först 
dränks alla cellväggar in med markvätskan. På detta 
sätt sker en passiv transport av fosfat löst i cellvägg-
arna. Men för att komma in i cellerna och i led-
ningsvävnaderna och kunna transporteras vidare till 
växtens alla delar måste fosfatjonerna liksom andra 
näringsämnen passera genom cellmembran. För det 
behövs speciella proteiner i membranet som med 
hjälp av energi låter jonerna passera in i cellerna. När 
det är brist på fosfat i marken kan växterna lösa pro-
blemet genom att bilda fler sådana fosfattransportörer 
i cellmembranen. Då blir upptaget effektivare.
 Utveckling av molekylärgenetiska metoder har gett 
oss mer kunskap om hur fosfattransporten fungerar i 
växterna, och därför finns det nu stora möjligheter 
att i växtförädling på ett målinriktat sätt förbättra 
växternas förmåga att tillgodogöra sig det fosfat som 
finns i marken och därmed kräva lägre tillförsel av 
gödselmedel för att växa bra.
 Fosfatet transporteras både i bunden form och 
som fritt fosfat, och är lättrörligt i växten. Det be-
tyder att fosfatet lätt kan rekryteras från äldre delar 
av växten till yngre om det blir brist. Därför kan 
fosfatbrist upptäckas genom att äldre blad blir gula 
och vissnar medan yngre blad fortfarande är mörkt 
gröna. När det finns ett överflöd av fosfat lagras det i 
växtcellens vakuol (hålrum). I frön lagras fosfat som Figur 2. Några växter utvecklar proteoidrötter som 

ger dem större yta att ta upp fosfat med. 



34 35

fytinsyrasalter, en mycket komplicerat samman-
satt fosfatmolekyl. Den stora mängd fytinsyra som 
finns i spannmål och främst fullkornsprodukter 
kan hindra upptag av vissa näringsämnen i maten, 
bland annat järn.

Växter och svampar hjälps åt
För att få tag på ännu mer fosfat samarbetar många 
växter med en svamp och bildar mykorrhiza. Mykorrhiza 
betyder svamprot, och innebär att en svamp lever i 
intimt samspel med växtens rötter. I naturen lever 
nära 80 procent av alla kärlväxter i symbios med 
mykorrhizabildande svampar. På det sättet förses 
svampen med socker från växten, och roten får till-
gång till en enormt stor jordvolym där de med hjälp 
av svampens mycel kan få tag på mycket mer fosfat 
(figur 3). 
 Vi behöver öka vår kunskap om hur mykorrhiza-
bildningen styrs genetiskt för att kanske i framtiden 
kunna styra växternas tillväxt och produktivitet med 
hjälp av förbättrad symbios. Då skulle vi kunna få 
växterna att utnyttja den fosfor som finns i marken 
mycket effektivare än i dag, och kanske kunna minska 
tillförsel av fosfor via handelsgödsel. 
 För vi behöver hushålla med fosforn. Den är guld 
värd för världens matproduktion.

 

Figur 3. Många växter samarbetar med en svamp och bildar mykorrhiza. 
Svampen får socker från växten, och roten får tillgång till mycket stor jord
volym där de med hjälp av svampens mycel kan få tag på mängder av fosfat. 

Irene Söderhäll är docent i Jämförande fysiologi vid 
Uppsala universitet, och hennes forskning har cellbiologisk 
inriktning. Hon studerar hur blodkroppar utvecklas i 
ryggradslösa djur och hur dessa är inblandade i djurens 
immunförsvar.
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Teknik och ekonomi avgör 
fosfortillgångarnas livslängd 

Det är omöjligt att säga hur länge fosforn räcker. Ju 
högre utvinningskostnad som kan accepteras, desto 
större blir fosfortillgångarna. Fosforn räcker många 
hundra år med dagens bedömningar av brytvärda 
reserver och med tanke på dagens konsumtion. 
Dessutom finns det mycket fosfor på havsbottnarna. 
Att fosforn skulle ”ta slut” är en rent ekonomisk och 
teknisk bedömning. Men den växande världsbefolk-
ningen och det faktum att fosforbrytningen domine-
ras av några få länder bör ändå vara en tankeställare. 
Vi bör snarast effektivisera fosforanvändningen och 
återvinna fosfor, skriver Olle Selinus.

Olle Selinus, 
Linnéuniversitetet i Kalmar.
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3. Den tredje cykeln är vattenbaserad. Den flyttar 
fosfor från floder till vattenbaserade växter och 
organismer och tillbaka till vattnet igen. Denna 
cykel tar några veckor. 

Figur 2 visar de fosforflöden som uppstår när männi-
skan kommer in i bilden.

osfor (P) är det elfte vanligaste grundämnet i 
jordskorpan. Det förekommer inte som grund-

ämne i naturen utan ingår alltid i förening med andra 
ämnen i form av olika fosfater, ofta i förening med 
kalcium (Ca), natrium, (Na), fluor (F), klor (Cl), 
aluminium (Al), Magnesium (Mg), tungmetaller som 
till exempel kadmium (Cd) och radioaktiva ämnen 
som uran (U). Det vanligaste mineralet är apatit som 
är kalciumfosfat. I stort sett förekommer alla grund-
ämnen i det periodiska systemet i råfosfat. Cirka 
0,12 procent av den tillgängliga delen av jordskorpan 
består av fosfor. Det innebär att det genomsnittligt 
finns cirka 10 ton fosfor per hektar ner till 1 meters 
djup. Mobiliteten (rörligheten) hos fosfor är normalt 
sett låg i alla miljöer. Undantag är den lösta fosfat-
jonen som har mycket hög mobilitet.

Fosfor har tre naturliga kretslopp (figur 1): 
1. Det första kretsloppet innebär vittring av berg-

grunden som leder till mer löslig fosfor. Man be-
räknar att 13 miljoner ton fosfor per år kommer 
ut på detta sätt, förs till floder, sjöar och ut i havet 
där det deponeras och bildar olösligt kalcium-
fosfat. Där ligger det tills det bildar nya sedimen-
tära bergarter. Denna cykel tar miljontals år. 

2. Den andra cykeln är landbaserad. Den flyttar 
fosfor från mark till växter, till djur − och sedan 
åter till mark. Denna cykel tar något år. 

F

1. Miljontals år

2. Något år

3. Några
  veckor

Figur 1. Fosfor har tre naturliga kretslopp som fungerar helt utan mänsklig 
påverkan. För det första kretsloppet är tidsperspektivet så långt (miljontals 
år) att det i mänskligt perspektiv får betraktas som ett linjärt flöde – från 
berggrunden ut i havet, med havsbottens sediment som slutstation. 
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Figur 2. Människans behov gör att fosfor flödar på helt andra sätt än 
i figur 1. Åkerjorden gödslas med stallgödsel eller mineralgödsel. Fosfor 
rinner ut i ytvatten från gruvor och industri, från överskottsgödsling och 
från avloppsreningsverk. Svarta pilar visar riktningen på det fosforflöde 
som behövs för att försörja människan. Grå pilar visar fosforns krets
lopp i jordbruket, fosforflöden mot vatten samt fosforförluster i avfalls
hanteringen. 

Fosfat med olika ursprung
Det finns två huvudgrupper av fosfat i berggrunden: 
• Sedimentär fosfat − i bergarter som har bildats ur 

sediment på havsbotten.

• Magmatisk fosfat − i bergarter som har bildats 
genom att magma trängt ut genom jordskorpan 
och stelnat.

Det finns nästan sju gånger mer sedimentära fosfater 
än magmatiska fosfater i naturen. De två typerna 
av fosfat har vitt skilda mineralogiska, strukturella 
och kemiska egenskaper. De mest förekommande 
fosfatmineralen i både sedimentära och magmatiska 
fosfater är olika typer av apatit, ofta kalciumfosfater 
tillsammans med kvarts, kalcit, dolomit, lera och 
järnoxid. 
 Magmatiska fosfater har låg fosforhalt jämfört med 
sedimentära fosfater. Generellt är fosforhalten lägre 
än 5 procent i magmatiska fosfater, medan dagens 
kommersiella sedimentära fosfater har en fosforhalt 
på 12−16 procent. Fosforhalten i fosfatmineral som 
för närvarande bryts kommersiellt varierar från cirka 
2 till nära 20 procent. Cirka 90 procent av fosfat-
mineralen används för framställning av fosforsyra 
och fosfater för främst jordbrukets behov av mineral-
gödsel. 

Var finns det fosfor?
Fosfattillgångar finns över hela världen. Inventeringar 
visar att i nästan hälften av världens länder finns det 
tillgångar med varierande fosforhalt, kvalitet och 
brytvärdhet. Vid majoriteten av dessa inventerade 
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malm och mineralisering – den ena kan 
övergå i den andra
Inom geologi och bergsbruk används två olika termer: 
malm och mineralisering. I massmedierna hör vi 
ofta att malmer kan ”ta slut”. Därför är det viktigt 
att påpeka att malm bara är en ekonomisk term. 
Malm innebär att förekomsten är ekonomiskt lönsam 
och mineralisering att den inte är det. Därför kan en 
malm på grund av ekonomiska orsaker sluta brytas 
och då blir den definitionsmässigt en mineralisering, 
som sedan vid stigande priser kan brytas igen och 
återigen bli en malm. 
 Beräkningar av världens fosforresurser och fosfor-
reserver, tillgänglighet och livslängd varierar stort. 
Detta är i stort en definitionsfråga. Men det råder 
ofta förvirring med alla termer som har med detta 
att göra. Därför kan ofta olika skribenter mena olika 
saker med samma term. Förenklat kan termen reserver 
användas. I det här kapitlet används reserv i egen-
skap av potentiell malm som skulle kunna brytas i 
framtiden om ekonomiska och tekniska faktorer så 
tillåter.

De globala tillgångarna av fosfor i berggrunden
En utmärkt oberoende källa när det gäller globala 
tillgångar och produktion av bland annat fosfor är 
USGS (United States Geological Survey, det vill säga 
USA:s geologiska undersökning). Man producerar 
varje år sådana uppgifter, och de är lätt tillgängliga 

förekomster sker det för närvarande ingen produk-
tion. Det finns också mycket stora mängder fosfor 
i haven.
 Magmatisk fosfat bryts framför allt i Ryssland, 
Kanada, Sydafrika och Brasilien. Men cirka 80 pro-
cent av världens fosforproduktion är baserad på sedi-
mentära fosfater. De ledande fosfatproducerande 
länderna och regionerna med produktion baserad på 
sedimentär fosfat är Kina, USA, Mellanöstern och 
Nordafrika; deras produktion utgör över 80 procent 
av den globala fosforproduktionen. 
 Somliga av världens fosfattillgångar bryts för andra 
syften än fosforproduktion. Ett exempel är den fosfor-
haltiga järnmalm i Sverige som bryts för järn- och 
stålproduktion, och där de ingående fosfaterna till 
viss del betraktas som en förorening. Det finns stora  
volymer av fosfor i Sveriges järnmalm. De mest fosfor-
haltiga områdena i Sverige, exempelvis järngruvorna i 
Norrland, innehåller cirka 1 procent fosfor som apatit 
i järnmalmen. 1 kubikkilometer av denna brutna 
järnmalm skulle innehålla grovt räknat 10 miljoner 
ton fosfor. Detta skulle räcka till vårt svenska mineral-
gödselbehov i flera hundra år, men är inte lönsamt i dag.
 I Sverige har det också undersökts om det finns 
möjlighet att använda så kallad hyperitdiabas som 
gödningsmedel. Denna bergart finns bland annat i 
södra Sverige. Man har visat att det går att använda 
stenmjöl från bergarten, men en nackdel har varit att 
man samtidigt fått höga halter av vissa tungmetaller. 
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globala tillgångarna. Reserverna på 65 miljarder ton 
ska jämföras med gruvproduktionen 2010 på totalt 
176 miljoner ton. Man beräknar att produktionen 
fram till 2015 ska öka till 228 miljoner ton/år. Kan 
man då säga att de kända fosforförekomsterna räcker 
flera hundra år? Svaret är nej, som vi ska se.

Tabellen visar produktion och reserver för de åtta största 
fosfatmalmsproducenterna 2010, samt siffror för totalt i 
världen där även alla övriga producent länder är inkluderade.

Land Fosfatmalms-  reserver
(miljoner ton) produktion 2010 (miljoner ton)

Kina	 65	 3	700

USA	 26,1	 1	400

Marocko/Västsahara	 26	 50	000

Ryssland	 10	 1	300

Tunisien	 7,6	 100

Jordanien	 6	 1	500

Brasilien	 5,5	 340

Egypten	 5	 100

Totalt i världen 176 65 000

Föroreningar i fosformineral
Mängden skadliga föroreningar är en sak att ta 
hänsyn till när man ska bedöma hur stora fosfor-
reserverna är. Föroreningar som skapar bekymmer 
är framför allt tungmetaller och radioaktiva ämnen. 
I fosfaterna finns 16 grundämnen som potentiellt är 
skadliga för miljö och hälsa. De som förekommer 

på nätet. USGS är den enda mer tillförlitliga källan 
och används av andra myndigheter och organisationer 
i hela världen, inklusive Sverige. En annan aktiv aktör  
är International Fertilizer Development Center (IFDC) 
som bland annat framställer rapporter om fosfor som 
i sin tur bygger på uppgifter från USGS. 
 I den senaste redovisningen från USGS anger man 
att den absolut största fosfatmalmsproducenten 2010 
var Kina med 65 miljoner ton (reserver 3,7 miljarder 
ton), följt av Marocko/Västsahara och USA med 26 
miljoner ton vardera (reserver 50 miljarder ton respek-
tive 1,4 miljarder ton) och Ryssland och Tunisien 
med närmare 10 miljoner ton vardera (reserver 1,3 
miljarder ton respektive 100 miljoner ton). I denna 
redovisning för 2010 nämns också att de totala re-
serverna är 65 miljarder ton (se tabell). Året innan 
angav man 16 miljarder ton. Detta visar med all  
tydlighet att det är oerhört svårt att bedöma de 

Några definitioner
Mineralisering är en mineraltillgång i berggrunden. 
En mineralisering är inte ekonomiskt lönsam att 
bryta, men den kan bli det − och övergår då till att 
vara en malm. 
Malm är en mineraltillgång som är ekonomiskt 
lönsam att bryta. 
Reserv är en mineraltillgång som kan bli lönsam att 
bryta, det vill säga en potentiell malm. 
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enstaka analyser pekar på högre halter av exempelvis 
arsenik, som till exempel i Grängesapatiten i Sverige. 
Principiellt gäller för sedimentär fosfat att ju högre 
fosforhalt den innehåller, desto lägre är halten av 
föroreningar. 

Vad är en bra fosforfyndighet? 
Hur länge räcker fosfor i berget med dagens kon-
sumtion, och hur är det med sedimenten i havet? 
Detta är en svår om inte omöjlig fråga att besvara. 
Vissa anser att fosforförekomsterna utan vidare räcker 
hundra år, till och med många hundra år, medan 
andra anser att de planar ut bara om några tiotals 
år. Det pågår också en diskussion om vi går mot en 
bristsituation, och en del forskare talar om ”peak 
fosfor” (se nästa kapitel). Vad är rätt?

Grundförutsättningen för en bra och brytvärd fosfor-
fyndighet är att den bör: 
• ligga i anslutning till bra infrastruktur och en  

fabriksanläggning
• ligga nära havet med tillgång till en bra hamn
• ha så hög fosforhalt som möjligt 

Om vi med fosforreserv menar de fyndigheter som 
kan exploateras utan större investeringar, det vill 
säga uppfyller dessa tre krav, och även inkluderar 
dem som kräver lite mer investeringar så kanske dessa 

mest är arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr), bly 
(Pb), selen (Se), kvicksilver (Hg), uran (U) och vana-
din (V). Det bedöms att i genomsnitt 75 till 80 
procent av spårelementen som förekommer i fosfat 
också finns i det slutliga gödselmedlet. 
 Uran och kadmium finns i de flesta fosfater, men 
i högre halter i sedimentära fosfater än i magmatiska. 
Särskilt höga halter av uran finns i vissa förekomster. 
Tungmetallen kadmium medför inga problem i  
produktionen, men i takt med ökande fokus på 
tungmetallers inverkan på hälsa och miljö har, i brist 
på kommersiell reningsteknik, kadmiumhalten del-
vis fått vara vägledande i valet av råvara. Halten av 
kadmium i fosfat varierar mellan 1 och 130 ppm 
(miljondelar); genomsnittshalten i sedimentära fos-
fater är 20,6 ppm och i magmatiska 1,5 ppm. Valet 
av fosfat av bättre kvalitet (med högre fosforhalt och 
lägre halt av föroreningar) har lett till att dessa fosfat-
fyndigheter utarmas allt snabbare, och detta är inte 
långsiktigt hållbart.
  Olika tekniska metoder för kadmiumrening har 
utvärderats men anses ofta inte tillräckligt effektiva 
eller blir för dyra. Tidigare beräkningar har visat att 
införandet av kadmiumrening skulle öka priset på 
fosforhaltiga gödselmedel med 2−10 procent, men 
i dag anses den uppskattningen för låg. Magmatisk 
fosfat har generellt mindre av vissa föroreningar, till 
exempel tungmetaller och radioaktiva ämnen, medan 
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upplysningar från företagen, och ofta är storleken 
på förekomster mer eller mindre affärshemligheter.  
Ju högre utvinningskostnad som kan accepteras, 
desto större blir världens tillgång på tillgänglig fosfor. 
Sett till det som i dag bedöms som ekonomiska och 
potentiellt ekonomiska fosfortillgångar, och jämfört 
med dagens konsumtion, så räcker tillgångarna åt-
skilliga hundra år.

Fosfor på havsbottnarna
En annan osäker faktor är vad som finns på havs-
bottnarna. Den fosfor som frigjorts genom erosion 
och vittring har förts med vattnet till havet under 
hundratals miljoner år. Oceanerna med sina sedi-
ment är en stor fosforreserv om vi skulle kunna pro-
ducera fosfor därifrån. På havets botten finns också 
stora mängder fosfor i en form som kallas fosforit 
(omfattar lager hos sedimentbergarter av olika åldrar 
och anses härstamma från djurorganismer), och ren 
fosfor kan framställas ur sådana havsavlagringar. 
 Sedimenten på havsbottnarna är sannolikt de 
största fosforreserverna. Nya förekomster hittas, och 
relativt nyligen har till exempel stora förekomster 
påträffats utanför Namibias kust. Om man kan  
börja använda denna typ av fosfor kommersiellt så  
finns det mycket omfattande förekomster. I ett forsk-
ningsprojekt på Stockholms universitet har bland 
annat en svensk forskare beskrivit en ny process  

tillgångar räcker i 200−400 år. Om vi dessutom räknar 
med många fler potentiella fyndigheter kommer 
fosforn att räcka kanske tusen år. Skulle vi också 
lyckas ta vara på fosforn i havet blir möjligheterna 
till fortsatt fosforproduktion ofantligt stora.

många osäkra faktorer
Men det finns många osäkra faktorer. Större delen av 
världsmarknaden domineras av ett fåtal, i vissa fall 
politiskt instabila länder. Detta är en mycket osäker 
situation. Det finns exempel från metallmarknaden 
att aktörer med så stor dominans kan missbruka sitt 
övertag, dumpa priserna så att gruvor i andra länder 
slås ut, för att sedan chockhöja priserna så att domi-
nansen blir ännu starkare. Den politiska situationen 
i de länder som producerar fosfor är alltså en osäker-
hetsfaktor.
 Världens växande befolkning kommer att kräva 
ökad produktion från jordbruket. Jordarna i Afrika 
söder om Sahara är fosforfattiga, liksom många andra 
jordar i världen. Fosfor måste tillföras om jordbruket 
ska kunna föda befolkningen.
 Andra osäkra faktorer är om det tillkommer nya 
framställningsmetoder, om nya stora förekomster 
hittas, om produktions- och energikostnaderna ökar, 
om fosformalmer med högre halter av tungmetaller 
måste brytas, och så vidare. Många siffror är också 
osäkra på grund av att man inte har fullständiga 
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den globala fosforbrytningen domineras av bara några 
få länder bör vara en tankeställare.
 Vet vi alltså hur länge fosforn räcker? Nej, det är 
omöjligt att säga eftersom det finns alltför många 
påverkande faktorer. Fosforbrist eller att fosfor ”tar 
slut” är en rent ekonomisk och teknisk bedömning. 
Beräkningar av den globala fosforns förbrukning, 
tillgänglighet och livslängd varierar kraftigt. Utveck-
lingen av den framtida fosforproduktionen kommer 
att drivas av befolkningstillväxten och utvecklingen 
inom jordbruket. Globalt har det generellt varit en 
ständigt uppåtgående trend med korta förlopp av 
ökad respektive minskad förbrukning relaterat till 
den globala spannmålssituationen, ekonomin och 
på senare tid produktionen av bioenergi. Tendensen 
sedan 1990 är att förbrukningen ökar i u-länder men 
minskar i i-länder. 
Men oavsett utvecklingen behövs det en förändring 
av vårt sätt att använda fosfor. Vi måste börja tänka 
i andra banor, med effektivare användning och åter-
användning − innan det är för sent.

Olle Selinus har arbetat på Sveriges Geologiska Under
sökning, SGU, bland annat som chef för geokemi/
miljö   geokemi och extern forskning. Han har tidigare 
arbetat med malmprospektering, och blev utsedd till 
årets geolog i Sverige 2005. Numera är han anknuten 

– bakteriell bindning av fosfor genom att sulfidoxi-
derande bakterier bildar apatit. Forskarna under  sökte 
sediment från uppvällningsområdet Benguela i 
Namibia. 

Ingen vet hur länge fosforn räcker
Men oavsett den potentiellt långa livslängden av 
världens fosfortillgångar är alltså fosfor i slutändan 
en ändlig resurs, och det finns många anledningar att  
förändra och förbättra användningen av fosfor. Bryt-
ning av fosfat och dess vidareförädling till fosfor-
produkter är ekonomiskt och tekniskt krävande.  
Stora volymer fosfat ska processas till lämplig pro-
dukt, och ju lägre fosforkoncentrationen är, desto 
större volym apatit ska hanteras. Fyndigheternas 
storlek och koncentration och det långsiktiga pro-
duktpriset är därför avgörande för en potentiell in-
vestering. Fosfat är dessutom bara ett av de insats-
material som behövs för framställning av till exempel 
fosforgödselmedel; det behövs också bland annat 
energi, vatten och kemikalier.
 Därför finns det all anledning att redan nu effek-
tivisera användningen av fosfor. Vi får inte hamna 
i den situationen att vi helt plötsligt ser att vi inte 
längre har tillgång till den relativt billiga fosfor vi är 
vana vid och då inte har några alternativa lösningar. 
Tillgångarna tar knappast slut särskilt snabbt, men 
oroligheter på världsmarknaden och det faktum att 
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till Linnéuniversitetet i Kalmar. Han startade ämnes
området medicinsk geologi 1996 (hur naturmiljön på
verkar hälsan) och har lett den internationella utveck
lingen på området.

Det behövs en global fosforkonvention 

Felanvändningen av fosfor inom jordbruk och av-
fallshantering hotar den globala matproduktionen. 
Tillgången till billig fosfatmalm av hög kvalitet är 
begränsad. Utifrån enbart befolkningsökningen 
räcker fosforn 170 år. Om dessutom Afrikas jord-
bruk utvecklas handlar det om 125 år. Om vi även 
byter ut 10 procent av den globala energitillförseln 
mot biobränslen så räcker fosforn bara 50 år. Men 
siffrorna är osäkra. Det skulle behövas en global 
fosforkonvention i FN-regi, skriver Dana Cordell och 
Arno Rosemarin. Och forskningen om planetens 
gränser borde ta hänsyn till fosfor som begränsad 
resurs och inte bara som övergödningsfaktor.

Arno Rosemarin, Stockholm 
Environment Institute.

Dana Cordell, University of 
Technology Sydney.
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Definition av geopolitik
Geopolitik handlar om hur stater agerar utifrån 
geografiska förhållanden, som till exempel fosfor-
förekomster i berggrunden. 

Fosfor i jordbruket
Det är bara under det senaste århundradet som vi 
människor har varit beroende av fosfatmalm från 
gruvbrytning (figur 1). Beroendet växte när den 
gröna revolutionen omvandlade jordbruket för att 
det bättre skulle kunna möta det globala behovet av 
livsmedel, något som krävde mer gödning i form av 
kväve, fosfor och kalium. Före det kom den fosfor 
som användes som gödning från mer lokala organiska 
avfall, som malna djurben, guano (fågelspillning), 
stallgödsel samt urin och avföring från människor. 
Fosfatmalm verkade på den tiden som en billig och 
oändlig fosforkälla. Under de senaste femtio åren har 
användningen av mineralgödsel ökat sexfaldigt. Det 
har i hög grad bidragit till att öka skördarna och gjort 
att befolkningen har kunnat växa. 
 Jordens befolkning fortsätter att växa, liksom vår 
önskan om en kost med mer kött och mjölkprodukter, 
och i och med det ökar behovet av fosfor som göd-
ningsmedel. Man ska dessutom vara medveten om att 
det aktuella behovet av fosfor enbart är behovet hos 
de jordbrukare som har råd att köpa handelsgödsel. 
Det verkliga behovet är mycket större eftersom en 

orskarna har under många årtionden studerat  
miljöpåverkan i form av övergödning från 

människans inblandning i den globala fosforcykeln, 
men det är bara under de senaste fem åren man har 
börjat genomföra mer omfattande utredningar med 
tanke på hållbarheten. Den globala felanvändningen 
av fosfor inom jordbruk och avfallshantering hotar 
nämligen världens grundläggande förmåga att produ-
cera mat. Den här utmaningen för ett hållbart sam-
hälle och tryggad livsmedelsförsörjning har till stor 
del uppstått på grund av att vi under lång tid har ut-
nyttjat en icke förnybar resurs som utarmas alltmer, 
en resurs som blir dyrare och allt mer geopolitiskt 
koncentrerad.
 Utan tillräckligt med fosfor kan grödorna inte 
växa och inga livsmedel produceras. Fosfor är dess-
utom det enda grundämnet i vårt DNA som inte har 
en atmosfärisk fas. Övriga grundämnen i DNA är 
väte, syre, kväve och kol som alla förekommer i en 
gasfas. Det här gör fosfor svårare att utvinna och om-
fördela till de ställen där den verkligen behövs. Även 
om det finns små mängder av fosfor i många orga-
niska och oorganiska material är vårt komplexa system 
för livsmedelsproduktion till stor del beroende av en 
enda fosforkälla för produktion av mineralgödsel, 
nämligen fossil sedimentär fosfatmalm.

F
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stor del av jordens åkerarealer är fattiga på fosfor 
(särskilt i Afrika söder om Sahara) och kräver mycket 
höga halter av fosfat för att bli näringsrika. 
 Men tillgången på högkvalitativ, lättillgänglig och 
billig fosfatmalm (fosfatmalmsreserver) är numera 
begränsad. Det har tagit tiotals miljoner år för fosfat-
malmen att bildas, något som skett genom minera-
lisering av havsbädden och tektonisk landhöjning 

där jordskorpans plattor möts. Även om jordskorpan 
är relativt rik på fosfat är det bara en liten del som 
har så hög koncentration att det är en möjlig reserv. 
Dessutom är det bara en mycket liten del av dessa 
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Figur 1. Människans användning av fosfat ur gruvor växte för cirka 
hundra år sedan och accelererade efter andra världskriget, medan använd
ningen av andra fosforkällor har legat på en rätt konstant nivå. Bilden 
visar den globala fosforanvändningen. 

Identi�erat och 
fysiskt användbart
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mässigt och geopolitiskt 
användbart
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Global fosforkonsumtion 
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förluster från åker till livsmedel)

Fosfatmalmsresurser

Fosfatmalmsreserver 
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Fosfor i jordskorpan = 4 x 1015 ton

Figur 2. Flera fysiska, ekonomiska och sociala flaskhalsar begränsar 
den mängd fosfor som på ett effektivt sätt kan utnyttjas av människan 
för livsmedelsproduktion. 
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genomfördes av USGS (USA:s geologiska undersök-
ning) 2009–2010. Under 2010 reviderade det inter-
nationella centrumet IFDC (International Fertilizer 
Development Center) dessa beräkningar uppåt, från 
16 000 miljoner ton till 60 000 miljoner ton (60 giga-
ton, Gt) fosfatmalm. Det skulle innebära att pro-
duktionstoppen flyttas längre fram, till cirka 2060–
2070, men inte undviks. USGS publicerade senare 
sina reviderade beräkningar, där de globala reserverna 
angavs till 65 gigaton. Av dessa finns 50 gigaton i 
Marocko/Västsahara.
 

möjliga reserver som någonsin kommer att vara bryt-
bara ur ett fysiskt, ekonomiskt, tekniskt och rättsligt 
perspektiv. Figur 2 visar några av de flaskhalsar som 
begränsar den mängd fosfat som på ett effektivt sätt 
kan utnyttjas av människan.

Fosfortoppen 
De beräkningar som gjorts för att uppskatta hur lång 
tid det tar innan fosfatreserverna är tömda varierar 
från 30 till 300 år. Den stora variationen beror på 
olika antaganden om hur stort behovet kommer att 
vara och hur stor den totala reserven är. Även om 
tekniska framsteg och ökad effektivitet inom fosfat-
brytningen troligen kommer att leda till att vi kan 
utnyttja mer fosfatreserver kommer vi så småningom 
ändå att komma till en punkt när produktionen inte 
kan hålla jämna steg med det växande behovet, trots 
att en del fosfatmalm finns kvar i jorden. 
 Ungefär som för oljan kommer det alltså att finnas 
en topp i fosfatproduktionen (”peak phosphorous”) 
på grund av ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska 
och fysikaliska begränsningar. Man kan beräkna när 
den här avgörande perioden kommer att inträffa om 
man först uppskattar hur stora fosfatreserver som 
faktiskt finns. Figur 3 visar en ny analys som visar 
att produktionstoppen kommer att infalla någon 
gång mellan år 2030 och 2040. Den här analysen 
bygger på en undersökning om fosfattillgången som 
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Figur 3. Kurvan visar toppen i fosforproduktionen (peak phosphorus) 
med siffror från USA:s geologiska undersökning (USGS) innan man 
hade reviderat uppskattningen av de globala reserverna. Med de nya 
siffrorna skulle fosfortoppen infalla cirka 30 år senare. 
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öka ännu mer. Det skulle innebära att en reserv på 
65 gigaton fosfatmalm endast skulle räcka i 50 år. Vid 
den tidpunkten skulle det årliga behovet vara uppe i 
450 megaton (miljoner ton) malm per år. En sådan 
produktionskapacitet kanske aldrig går att uppnå, och 
då blir hela resonemanget runt bioenergi hypotetiskt 
och skulle kräva gödningsmedel från återvunna källor. 
Men hur skulle växtnäringen räcka till om vi sam-
tidigt ska förse 9 miljarder människor med mat? 
 Priset kommer att bidra till att avgöra om använd-
ningen av fosfatmalm är ekonomiskt försvarbar. Fram 
till 2008 hade priserna varit stabila på runt 50 dollar 
per ton under flera årtionden. Därefter sköt priset i  
höjden med en uppgång på 800 procent, för att sedan  
falla under den ekonomiska krisen det året. Nu är 

Tre scenarier för fosforförbrukning
Dessa 65 gigaton kommer att ha förbrukats inom 
cirka 170 år om man antar att behovet kommer att 
följa den globala befolkningsökningen och att be-
folkningen inte ökar efter år 2100 (figur 4). Men 
om Afrika under de kommande 20 åren utvecklar 
sitt jordbruk och börjar använda den mängd göd-
ningsmedel som i snitt används i resten av världen, 
samtidigt som jordbruksarealen ökar till 300 miljoner 
hektar från dagens 222 hektar, kommer dessa 65 giga-
ton att ha förbrukats om ungefär 125 år. Om vi dess-
utom byter ut 10 procent av världens energiförbruk-
ning mot bioenergi kommer behovet av fosfor att 
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Figur 4. Tre scenarier för brytning av fosfatmalm. (Uppgifter från FN, 
USGS, FAOSTAT, med flera).

400

300

200

100

0

400

300

200

100

0
1990 1993 1999 1999 2002 2005 2008 2011

Fosfatmalmspris och matprisindex

Fosfatmalmspris (USA-dollar per ton) Matprisindex (2002-2004=100)

FAO:s matprisindex

Fosfatpris

Figur 5. Kurvorna för  fosfatmalmspris och FAO:s matprisindex följs åt. 
Dyrare gödselmedel ger dyrare mat. 



64 65

priserna på väg uppåt igen. I dag (2011) får man 
betala nästan 200 dollar per ton, det vill säga fyra 
gånger så mycket som före 2008 (figur 5).

Stora fosforförluster
Men det går att avvärja en kris. I dag är fosfor-
användningen ineffektiv, och förlusterna är stora 
mellan brytningen, åkrarna och matbordet. I dagens 
globaliserade och mycket komplexa livsmedels-
system går fosforn genom ett stort antal steg innan 
den till slut konsumeras i livsmedel: brytning, föräd-
ling, global handel, bearbetning till handelsgödsel, 
spridning på världens jordbruksarealer, upptag i de 
grödor som skördas, konsumtion av boskap, process-
ning till jordbruks- och livsmedelsprodukter samt 
handel (figur 6). 
 Mycket av den fosfor som finns i dessa varor och 
mellanliggande produkter förloras i den långa kedjan. 
Uppskattningsvis hamnar endast 20 procent av den 
fosfor som bryts i de livsmedel som konsumeras. Det 
betyder att en viktig insats för att skapa en hållbar fos-
forcykel är att minska förlusterna, öka effektiviteten 
och återvinna fosfor från alla typer av avfall, inklusive 
stallgödsel, skörderester, mat, avföring och urin. 
 
en handfull länder kontrollerar reserverna
Den här situationen förvärras av det faktum att de 
flesta av jordens kvarvarande fosfatmalmsreserver 
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Figur 6. Fosforförlusterna är stora i det globala livsmedelssystemet.
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finns i en handfull länder. Enligt de senaste be-
räkningarna från USGS (2011) kontrollerar enbart 
Marocko 77 procent av den återstående potentiellt 
kommersiellt brytbara fosfatmalmen (figur 7). Enligt 
IFDC hade Marocko 85 procent av de globala till-
gångarna år 2010. Om 40 till 50 år, när USA och 
Kina i stort sett kommer att ha förbrukat sina kom-
mersiella reserver, kommer Marocko att vara världens 
enda större producent. 
 Vi är alltså mitt i en period då världens beroende 
av importerade fosforgödningsmedel ökar, och 
kommer att fortsätta att öka. Självförsörjning kan 

Fosforreserver 2010

Marocko och Västsahara

Kina

Algeriet

Syrien
Jordanien

Sydafrika
USA

Ryssland
Andra länder

Figur 7. Fördelning av brytvärd fosfatmalm på olika länder. 
(Källa: USGS 2011)

man åstadkomma genom nationella program där 
man utnyttjar avfalls-, sanitets- och gödselsystem för 
att återvinna näringsämnen till jordbruket. Men det 
kommer att ta flera årtionden innan alla länder har 
utvecklat och börjat använda sådana metoder i stor 
skala. Fram till dess kommer de flesta länder som 
tillverkar gödningsmedel att vara beroende av im-
porterad fosfor (och även kalium) från de få produ-
center som finns, som Marocko och Kina för fosfor 
(och Kanada och Ryssland för pottaska till kalium-
gödsel). 
 Eftersom antalet stora producenter och exportörer 
av fosfatmalm är så få, är större delen av världen 
beroende av import. Till och med USA importerar 
nu fosfor från Marocko för att kunna möta de behov 
som finns i landet. I dagsläget är Kina, USA, Indien, 
Ryssland och Brasilien de som huvudsakligen pro-
ducerar fosforgödningsmedel. De största exportörerna 
av fosforgödningsmedel är USA, Kina, Ryssland, 
Marocko och Tunisien. Brasilien och Indien domi-
nerar importen av fosforgödningsmedel, men de flesta 
av världens länder som inte själva exporterar är bero-
ende av import (figur 8).
 Afrika som kontinent betraktad skulle kunna 
vara självförsörjande, men ironiskt nog har de fattiga 
afrikanska bönderna inte råd med handelsgödsel. 
Det kan förklaras av den dåliga infrastrukturen för 
transport och av att jordbruket till stor del utgörs av  
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småbruk med mycket små marginaler. För de fattig-
aste länderna är återvinningssystem för fosfor det 
enda tänkbara. 

Vad gör FN och eU?
Hur stor är den egentliga tillgången på fosfatmalm 
och hur tillförlitliga är de data som finns? Det här 
är frågor som fortfarande inte har fått något svar, 
eftersom det inte finns något FN-organ eller annat 
internationellt organ som övervakar fosfatmalms-
reserverna och hur de exploateras. USGS är den enda 
statliga datakällan i världen. Den här myndigheten 
ändrade snabbt sina uppgifter efter att rapporten från 
IFDC publicerades år 2010, då uppskattningarna av 
de kommersiella reserverna i Marocko ändrades från 
6 till 50 gigaton och de globala uppskattningarna 
från 16 till 65 gigaton. Sådana varierande data utan 
några egentliga förklaringar eller sakutlåtanden gör 
att de amerikanska uppgifterna inte är helt trovärdiga. 
Att IFDC-rapporten från 2010 offentliggjordes vid 
CSIS (Center for Strategic and International Studies) 
i Washington, ett centrum specialiserat på säkerhet 
och terrorism i Nordafrika, gör att man börjar undra 
om USA redan gjort fosfor till en prioriterad säker-
hetsfråga. 

Figur 8. De viktigaste importörerna, exportörerna och producenterna 
av fosforgödningsmedel i världen. (Källa: IFA, International Fertilizer 
Industry Association)
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År 2010 efterfrågade UNEP (FN:s miljöprogram) 
ett kapitel om fosfor i sin årsbok för 2011. Det var 
första gången som ett FN-organ visade något intresse 
för den här frågan. Författarna som fick detta i upp-
gift hade svårt att föra fram resonemanget om ”peak 
phosphorus” på ett bra sätt eftersom deras arbete 
påverkades av att externa parter presenterade slutsatser 
från IFDC-rapporten som släpptes under tiden som 
kapitlet skrevs.
 Inte heller EU bedriver någon aktiv övervakning 
av fosforbrytning och malmreserver. Den allra första 
EU-finansierade studien om hållbar användning av 
fosfor genomfördes 2010 och följdes upp med ett 
expertmöte 2011 med syfte att granska kunskaps-
basen. Det har inte förts några diskussioner om att 
utarbeta ett nytt EU-direktiv som rör hanteringen av 
fosfor. Holland har inlett initiativet ”Den holländska 
näringsplattformen” som flaggar för behovet av att 
ta fram mer hållbara standardmetoder för fosfor-
hantering. 

Känslig marknad
Marknaden för fosfor är mycket känslig för geopolitisk 
utveckling. USA och Marocko skrev 2004 under 
ett frihandelsavtal som öppnade handeln mellan de 
båda länderna. Detta kan betraktas som en avgörande  
långsiktig strategi från USA:s sida att säkra tillgången 
på fosfor. Att USA passerade sin topp för fosfor-
produktion år 1995 spreds aldrig till en bredare publik 

och fick passera ganska obemärkt. Att USA ökar sin 
import från Marocko och Västsahara varje år går 
att utläsa från data i USGS-rapporten. Något som 
påskyndar den här utvecklingen är de amerikanska 
domstolsbeslut som har fastställt att fosforgruvorna 
i till exempel Florida inte får expandera på grund av 
miljöskäl. 
 Under pristoppen år 2008 lade Kina på en ex-
portskatt på 135 procent, vilket i princip stoppade 
all export av fosfor därifrån. Indien är nästan helt 
beroende av import från Kina och Marocko för för-
sörjningen av fosfatgödningsmedel. EU är beroende 
av Marocko och andra afrikanska reserver. Den enda 
aktiva gruvan inom EU finns i Finland, och den har 
relativt begränsad kapacitet. Sverige har teoretiskt 
sett vissa reserver i det gruvavfall som samlas på hög 
i området runt Kiruna. 

Dags för global fosforkonvention
När tillgången på tillförlitliga uppgifter om fosfor-
reserver och brytning ses över är det intressant att 
diskutera möjligheten att FN skulle kunna ingripa. 
En FN-konvention skulle kunna ge öppnare hante-
ring och leda till utveckling av mer hållbara metoder i 
hela fosforkedjan, från utvinning och produktion till 
användning och återanvändning. Ett ”grönt papper” 
som följs av en oberoende kommission skulle kunna 
leda fram till en global fosforkonvention. 
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För att detta ska hända krävs det engagerat ledarskap 
från några få ledande länder. Det kräver stora för-
ändringar av både attityder och lagstiftning. Indu-
strin kan naturligtvis spela stor roll för utvecklingen 
och driva på de nödvändiga förändringarna. Jord-
brukssektorn har mest att vinna på en reform. En 
central drivkraft för hela processen kommer att vara 
det ökande antalet undernärda människor i världen, 
som redan nu är fler än en miljard. Livsmedelspro-
duktionen i utvecklingsländerna kommer att behöva 
fördubblas under perioden fram till år 2050. 
 En annan drivkraft kommer att vara kunskapen 
att övergödningen genom människans påverkan av 
den globala fosforcykeln redan överskrider ”planetens 
gränser”. Vad forskningen kring ”planetens gränser” 
dessutom måste ta med i beräkningen är den mins-
kade livslängden hos fosfatmalmsreserverna och att 
dessa exploateras mycket snabbare än den naturliga 
produktionscykeln tillåter, att det inte finns någon 
ersättning för fosfor och att återvinningssystem 
inom jordbruket och livsmedelssystemet är absolut 
nödvändiga om vi ska kunna nå en stabil och tryggad 
livsmedelsförsörjning.
 Oavsett vilket datum som fosforproduktionen 
toppar eller om och när leveranserna från Marocko 
drabbas av störningar, är det klart att det mycket 
snabbt krävs grundläggande förändringar i vårt sätt 
att utvinna och använda fosfor inom det globala 

livsmedelssystemet. Sådana förändringar kan ta år-
tionden att genomföra och det är därför nödvändigt 
att vi handlar i dag, både inom teknikutvecklingen 
och politiskt. 

Dana Cordell har disputerat med avhandlingen ”The 
Story of Phosphorus – sustainability implications of global 
phosphorus scarcity for food security” vid Institute for 
Sustainable Futures på University of Technology Sydney, 
Australien, och vid Tema Vatten på Linköpings univer
sitet. Hon är en av grundarna av GPRI – the Global 
Phosphorus Research Initiative. 

Arno Rosemarin är filosofie doktor och Senior Research 
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Koppla ihop fosforförsörjning och  
andra hållbarhetsutmaningar 

Nu gäller det att se bortom diskussionen om tids-
ramar och osäkerhet i bedömningen av de globala 
fosfortillgångarna. Oavsett när fosforn sinar är det 
viktigt att vi redan nu vidtar åtgärder för att effektivi-
sera fosforanvändningen och för att återvinna fosfor 
ur olika typer av avfall. Det finns många kopplingar 
mellan fosforförsörjning och andra hållbarhets-
utmaningar. Det gäller att identifiera de kopplingar 
som ger störst positiva synergier för att kunna 
prioritera och vidta effektiva åtgärder, skriver Tina-
Simone S. Neset.

TinaSimone S. Neset, 
Linköpings universitet.
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strukturer och kulturella aspekter vägs in. Men fosfor-
brist är både en global och en regional/lokal fråga. 
Vissa regioner i världen har redan känt av fosforbrist, 
som när priserna år 2008 steg och bönder med små 
ekonomiska marginaler inte hade förutsättningar att 
gödsla sina jordar. Regioner som har stort behov av 
extern tillförsel av fosfor till sina jordar för att bibe-
hålla eller öka sin avkastning kan vara mycket känsliga 
för exempelvis prisökningar. Därför är det viktigt att 
ta hänsyn till sårbarheten inför en framtida fosfor-
brist i ett regionalt och lokalt perspektiv. 

Framtidsscenarier
Precis som för andra hållbarhetsfrågor kan fram-
tidsscenarier hjälpa oss att hantera och bedöma osä-
kerheterna. Ett flertal parametrar påverkar hur stor 
efterfrågan på fosfor kommer att vara, bland annat 
ökande befolkning, förändrad diet, och hur produk-
tionen av biomassa för energi kommer att utvecklas.
 Om vi fortsätter vår fosforkonsumtion som vi har 
gjort hittills, det vill säga om vi väljer en ”business as 
usual”-väg enligt figur 1, så bedöms den efter frågade 
fosformängden år 2070 kraftigt överstiga den volym 
som kan tillgodoses genom brytning av fosfatmalm. 
För att minska glappet mellan tillgång och efter-
frågan behövs det dels åtgärder för att minska efter-
frågan genom effektivare användning av fosfor, dels 
åtgärder för att öka tillförseln genom återvinning av 
fosfor.

en framtid när befolkningen ökar samtidigt som 
fler förväntas övergå till en köttrik och resurs-

krävande kost behöver vi hitta vägar till en mer 
hållbar användning av fosfor. Många av de åtgärder 
som kan leda till minskad efterfrågan på fosfor eller 
bidra till ökad återanvändning av olika fosforkällor 
samverkar på ett positivt sätt med andra hållbarhets-
utmaningar, som klimatförändring, vattenbrist och 
energibrist. Att identifiera kopplingar och synergier 
kan hjälpa oss att hitta relevanta prioriteringar och 
politiska åtgärder för en hållbar framtida matför-
sörjning.

bortom fosfortoppen
Den vetenskapliga diskussionen har haft fokus på 
bedömning av den exakta tidpunkten när de fossila 
fosfortillgångarna kommer att ta slut eller när de når 
sin topp, sin peak. Osäkerheten i bedömningarna 
består i att vi inte vet exakt hur stora reserverna av 
fosfatmalm är, och inte vilken kvalitet de har. Sam-
tidigt innebär själva begreppet ”reserv” en dynamisk 
mängd, eftersom bedömningen av vad som kan 
klassas som reserv är beroende av ekonomiska för-
utsättningar och tekniska möjligheter till utvinning, 
och båda dessa förutsättningar förändras över tiden. 
 Fosforbrist handlar inte bara om de fysiska till-
gångarna utan även om de faktorer som påverkar 
efterfrågan på fosfor. Framtida matsäkerhet kräver 
att faktorer som köpkraft, geopolitik, samhälls-

I
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Efterfrågan påverkas mycket av effektiviteten i hela 
matkedjan. Det mesta av fosforn förloras genom den  
långa processen från förädling av fosfatmalmen genom 
livsmedels- och foderproduktion fram till lagring 
och transport, hos grossisten och slutligen i våra 
hem. En del av dessa förluster kan vi påverka indi-
viduellt genom att välja olika mat varor eller genom 
att inte slänga maten vi köper i lika stor utsträckning 
som vi gör i dag. Men en stor förändring måste ske 
inom jordbruk, djurhållning och livsmedels industri 
för att minska förlusterna. 
 En annan mycket omdiskuterad aspekt är föränd-
rade matvanor. Den ökande konsumtionen av ani-
malieprodukter ökar mängden fosfor som behövs. 
Mycket av problematiken handlar också om centra-
liserad och storskalig djuruppfödning, där mycket av 
stallgödseln som produceras i världen av logistiska 
skäl inte kan komma jordbruket tillgodo utan i stället  
övergöder närliggande jordar och vattendrag. En 
strukturell förändring av jordbruket som skulle till-
godose ett närmare utbyte mellan djurhållning och 
lantbruk skulle kunna möta både minskad efter-
frågan och ökad tillförsel av fosfor till matproduk-
tionen. Dessutom är mänsklig urin och avföring, 
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Figur 1. Framtidsscenarier för efterfrågan på fosfor. Ett ”business as usual”
scenario leder till att den brutna fosfatmalmen år 2070 inte räcker till. För 
att effektivisera fosforanvändningen och få fosfatreserven att räcka längre 
kan vi vidta en rad åtgärder. Störst potential har åtgärder i jordbruket. 
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nästan hälften av fosforn som tillförs åkermarken 
förloras på olika sätt. Förluster vid skörd, lagring och 
transport är i globalt perspektiv mycket stora, och åt-
gärder där skulle kunna bidra till att minska fosfor-
användningen betydligt. Att dessutom ta vara på 
fosforn i skörderester och organiskt avfall ökar den 

avloppsslam, skörderester och organiskt matavfall 
fosforkällor som diskuteras för att minska glappet. 
 Tillförseln av fosfor ur fosfatmalm är naturligt-
vis beroende av hur mycket reserver som kommer 
att finnas och vilken kvalitet dessa har. Med tanke 
på de stora osäkerheterna kring den kvantitativa be-
dömningen av fosforreserverna finns det anledning 
att redan nu se över alternativa framtida vägval som 
har potential att minska vårt beroende av fosfatmalm. 

"peak fosfor" låser tänkandet 
”Peak fosfor” är en viktig komponent för att kommu-
nicera vikten av en framtida hållbar fosforförsörjning, 
men det låser ofta vårt tänkande. För att åstadkomma 
en hållbar matproduktion måste vi ta hänsyn till alla 
olika typer av fosforreserver och alternativ, och hitta 
kopplingar mellan olika hållbarhetsutmaningar för 
att identifiera vilka insatser som kan ge störst effekt. 
 Många av de åtgärder som behövs för en hållbar 
fosforanvändning kan ha tydlig påverkan även på 
andra hållbarhetsområden, som klimat och vatten-
kvalitet (figur 2). Att ta hänsyn till andra positiva 
effekter är en viktig drivkraft som kan förstärka och 
legitimera åtgärderna för en hållbar fosforanvändning. 

minska förlusterna i matkedjan
Bara cirka en femtedel av den fosfor som tillförs 
mineral gödselproduktionen når i slutändan våra 
tallrikar. Enbart i odlingsprocessen bedöms globalt 

Exempel på hur åtgärder för hållbar användning av fosfor 
kan vara länkade till andra hållbarhetsfrågor
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Figur 2. Kopplingarna mellan fosforförsörjning och andra globala ut
maningar är många, och det finns positiva synergier av olika styrka. 
Figuren visar ett antal exempel på potentiella positiva synergier. Vissa är 
starka och är markerade i mörkgrått; andra är svaga och är markerade 
i ljusgrått. Varje ruta tål att fundera en stund på. Hur kan till exempel 
ändrad diet vara starkt positiv för utmaningen vattenbrist? Och hur kan 
källseparerande toaletter bidra till matsäkerhet? 
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regionala återföringen av fosfor. Stor potential finns 
också i att minska den mängd mat som slängs både 
i handeln och i hemmet. Dessa förändringar skulle 
innebära en stor potentiell effekt även på använd-
ning av färskvatten och energi inom matproduktionen,  
och skulle indirekt minska de totala utsläppen av 
växthusgaser från matproduktionen. Effektivare an-
vändning av fosfor inom jordbruket skulle även 
minska övergödningen av vattendrag. 

Förändrade matvanor
Minskad konsumtion av animalieprodukter (ändrad 
diet) ger tydligt positiva synergier för flera hållbar-
hetsutmaningar. Även om det finns stora skillnader 
mellan olika matvaror och produktionssätt så be-
döms det generella behovet av fosfor för animalie-
produkter vara upp till tre gånger så stort som för 
vegetabiliska produkter. Befolkningen ökar och 
konsumtionen av just kött- och mejeriprodukter 
per capita ökar kraftigt. Därför är det här en viktig 
fråga för den framtida matförsörjningen. Här åter-
står mycket forskning, precis som för användningen 
av vatten och energi och utsläpp av växthusgaser för 
olika matvaror. Men även för dessa områden skulle 
en förändrad kost som går mot mindre animaliska 
produkter ha stor potential att minska resursanvänd-
ning och utsläpp. 

Öka mångfalden inom fosforförsörjningen
Mycket forskning har fokuserat på synergierna mellan 
återvinning av fosfor och ekologiska sanitetslösningar. 
Forskarna har pekat på potentialen att dels försörja 
både det urbana och rurala jordbruket med fosfor 
från mänsklig urin och avföring, dels möta den stora 
utmaningen när det gäller hållbara sanitära för-
hållanden för de i dagsläget 2,6 miljarder människor 
som skulle behöva förbättrad sanitet. Positiva syner-
gier uppstår också genom minskat behov av vatten. 
Andra fosforkällor som avloppsslam, struvit ur av-
loppsvatten, organiskt avfall från livsmedelsindustri 
och hushåll samt effektivare användning av stallgödsel 
bidrar också till minskad regional sårbarhet.

minska miljöpåverkan genom minskad brytning
Själva brytningen av fosfor, bearbetningen av råvaran 
samt transporten till bönderna över hela världen är 
mycket energikrävande. Minskad industriell brytning 
av fosfor till följd av lägre efterfrågan och ökad insats 
av regionalt tillgängliga fosforkällor skulle kunna ha 
en tydlig effekt på energiåtgången och därmed även 
på klimatpåverkan. 
 Det här är bara några exempel. Listan kan bli be-
tydligt längre när vi får mer insikt om fosfor bristen 
och alternativa vägar för fosforförsörjning. Det är 
bråttom att agera eftersom många av förändring-
arna kräver lång tid för att bli genomförda, och vi 
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har inget att förlora på att börja redan nu. En viktig 
drivkraft borde vara att minska sårbarheten regionalt 
och att öka vår kapacitet att anpassa mat- och energi-
produktionen till minskad tillgång på fossil fosfor i 
fram tiden. Det är därför viktigt att se bortom diskus-
sionen om tidsramar och osäkerheter i bedömningen 
av de globala tillgångarna, och i stället identifiera de 
viktigaste åtgärderna inom fosforförsörjningen ur 
flera perspektiv − för en hållbar och matsäker framtid. 

TinaSimone S. Neset är forskarassistent vid Centrum 
för klimatpolitisk forskning och Tema Vatten i Natur 
och Samhälle på Linköpings universitet. Hon forskar 
kring nya sätt att visualisera scenarier med fokus på 
resursfrågor och matsäkerhet för analys och besluts
fattande. Hon är också en av grundarna av GPRI  – 
the Global Phosphorus Research Initiative 
(www.phosphorusfutures.net).

FOSFOr I maT, 
marK Och VaTTeN
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Fosforresurser finns 
– men flödena måste ändå minskas 

 

Det finns reserver och teknik som klarar vårt fos-
forbehov för överskådlig tid. Men ekosystemen på-
verkas av fosfor, och därför ska vi minimera flödena 
genom samhället. Både produktion och använd-
ning av gödselmedel bör effektiviseras, och det är 
viktigt med kretslopp av fosfor. Fosforfrågan är stor 
och viktig för hela mänskligheten. Det skulle behövas  
mycket bättre samordning för att hantera den.  
Arbetet kommer att ta tid, och därför är det viktigt 
att börja nu, skriver Göte Bertilsson.

Göte Bertilsson, Greengard AB. 
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ett lager för hundratals år, men så fungerar det inte. 
Det är till stor del låsta förråd som endast långsamt 
kan avtappas. Om vi försöker oss på att avtappa från 
ett lämpligt tillstånd kommer skördarna att sjunka 
och växtodlingen att bli osäker. Och det fortsätter 
att gå nedåt under lång tid. Så politiken blir att ersät-
ta det som tas bort och vidmakthålla marken. Växt-
odling med bra skördar för bort cirka 20 kg fosfor 
per hektar och år, men det finns också områden med  
lägre produktion och områden med djurhållning där 
huvuddelen av fosforn återcirkulerar.
 I Sverige hade vi en uppgödslingsperiod med 
ökande förbrukning av mineralgödsel fram till 

år mat innehåller ungefär 1 kg fosfor per person 
och år. Det mesta vi äter går vidare till toaletten 

(0,7 kg fosfor per år), en del blir svinn och matrester. 
Det behövs alltså minst 1 kg fosfor per person och år, 
det vill säga 9 000 ton för Sveriges 9 miljoner invånare. 
Fosforn kommer ursprungligen från marken, med 
många krokvägar i livsmedelskedjan. Vi har också 
export och import, men de väger nästan jämnt. På 
längre sikt tål marken inte en avtappning utan att 
minska i produktionsförmåga. Vi kompenserar med 
gödsling, i dagens läge just mellan 8 000 och 9000 
ton i Sverige varje år, det vill säga i stort sett balans 
mellan bortförsel och tillförsel i denna grova räkne-
övning.
 För världens 7 miljarder människor behövs minst 
7 miljoner ton fosfor per år i ”köken”, det vill säga 
efter förluster i produktionskedjan. Dagens gödsel-
medel innehåller cirka 17 miljoner ton fosfor per år. 
Det kompenserar ju de 7 med stor råge. Om befolk-
ningen planar ut vid 9 miljarder har vi ett funda-
mentalt behov av cirka 10 miljoner ton fosfor per år 
i köken, och under lång tid åtskilligt mer ute på 
marken. Men det bör plana ut så småningom. 

gödsling i balans
En normal jordbruksmark i Sverige kan innehålla 
mellan 1 000 och 2 000 kg fosfor per hektar i mat-
jordslagret. Med en normal skörd bortförs omkring 
20 kg per hektar och år. Man kan tycka att då har vi 

V
Ton fosfor per år 

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1900 1910 1920

Mineralgödsel

Stallgödsel

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fosforanvändning i svenskt jordbruk 
under hundra år

Figur 1. Användningen av mineralgödsel i det svenska jordbruket ökade 
till 1970talet och har sedan minskat kraftigt. 
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1970-talet, och därefter en stark minskning till 
ungefär balans (figur 1). Sverige ligger först i den här 
utvecklingen, men den pågår i hela det utvecklade 
jordbruket. Andra områden är i en uppgödslingsfas. 
Men en sådan varar inte för evigt, inte heller i de 
områden som nu och i framtiden kommer att gödsla 
upp sina marker.
  Numera har vi effektiva kombisåddsmetoder som 
ger hög fosforeffektivitet, och kombinerade gödsel-
medel med flera näringsämnen som också har för-
bättrat effekten. Sådana metoder kan minska behovet  
av allmän uppgödsling i till exempel Brasilien. 
Möjligen kan en del av fosforn som växten behöver 
i stället tillföras genom besprutning av bladen (blad-
gödsling) och det skulle kunna minska behovet av att 
gödsla upp marken. Forskning pågår, men utvecklingen 
styrs av priserna. 
 Det talas om att vi bör kunna effektivisera växternas  
fosforupptagning. Det skulle vara en fördel när det 
gäller våra mest fosforkrävande grödor som betor 
och potatis. Det skulle minska det uppgödslings-
behov som styrs av dessa mer krävande grödor. Men 
även effektiva växter bortför fosfor, marken avtappas 
och efter ett tag uppstår samma gödslingsbehov. Det 
är därför ingen allmänt gångbar lösning.

Fosforekonomi i jordbruket
Låt oss ta en titt på ekonomin i svensk odling. Spann-
mål innehåller med små variationer 0,3 procent fosfor. 

Om 7 ton skördas per hektar under ett år så är fosfor-
innehållet cirka 20 kg i dessa 7 ton, och den fosforn 
ska ersättas. Eftersom 1 kg fosfor kostar ungefär 20 
kronor är fosforkostnaden 400 kronor (20 kg à 20 
kronor) för 7 ton vete. De totala rörliga kostnaderna 
för att producera 7 ton vete (utsäde, gödsling, be-
kämpning, kalkning, drivmedel, maskinunderhåll) 
uppgår till cirka 7 000 kronor i dagens läge. 
 Om råvarukostnaden skulle stiga med 100 dollar 
per ton råfosfat (cirka 5 kronor per kg fosfor), vilket 
är en utgångspunkt som använts för uppskattningen 
av resurser, bör fosforpriset om allt annat är lika stiga 
från 20 till 25 kronor per kg. Det är självklart en 
omöjlig situation kortsiktigt för en aktör på fosfor-
marknaden. Det blir trögt att börja utvinna dessa 
dyrare resurser. Men låt oss se långsiktigt.
 En person tar i anspråk 1 kg fosfor per år genom 
maten. Dyrare reserver enligt ovan skulle kunna 
innebära att kostnaden stiger från 20 till 25 kr per 
person och år. För 7 ton vete stiger odlingskostnaden 
från 7 000 till 7 100 kronor, det vill säga med 1,5 
procent. De här kostnadsstegringarna är naturligt-
vis en nackdel, men det är svårt att se att de skulle 
motivera en diskussion om en försörjningskris. Det 
verkar snarare som om det vore möjligt att utnyttja 
mycket dyrare resurser om det kniper. Att fosfor-
gödsel är knapp eller för dyr i många områden i dag 
beror mera på marknadsproblem och institutioner 
än på tillverkningskostnad.
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I dag är det inget stort tryck på prospektering av nya 
fosforfyndigheter. Men inte desto mindre ökade 
United States Geological Survey (USGS) sin be-
dömning av globala reserver från 16 miljarder ton 
råfosfat till 65 år 2010. Plötsligt blev reserven fyra 
gånger större. Med ”reserv” menas det som är ekono-
miskt möjligt att använda under nuvarande förhållan-
den. International Fertilizer Development Center 
(IFDC) har samma siffra för samma definition. 
Men dessutom anger IFDC en siffra på 290 miljar-
der ton för ”resurser” som är möjliga att använda till 
en merkostnad av 100 dollar per ton, cirka 5 kr per 
kg fosfor. Om vi dividerar den siffran med dagens 
brytning får vi bortåt 2 000 år. Det är bakgrunden 
till prisdiskussionen ovan. Alla dessa olika siffror vi-
sar att osäkerheten är stor, men det tycks vara så att 
osäkerheten mest ligger uppåt så att fosforreserven 
skulle kunna vara större. Detta är en prisfråga. 

Så tillverkas mineralgödsel
Råvaran till fosforgödselmedel brukar kallas råfosfat 
eller apatit. Det är huvudsakligen ett svårlösligt kalci-
umfosfat, med ungefärlig summaformel Ca5(PO4)³ F. 
De stora fyndigheterna är sedimentära avlagringar 
och det säger sig självt att fosfaterna är uppblandade 
med en hel del annat, till exempel kalk- och ler-
material. Vidare finns magmatiska fosfater på bland 
annat Nordkalotten och i Sydafrika. De senare har 

oftast låga kadmiumhalter men kan ha andra ämnen 
som man måste ta hänsyn till. 
 Råfosfater har lite olika ”hårdhet”. Somliga ”mjuka” 
råfosfater (till exempel vissa från Tunisien och USA) 
vittrar lätt i marken och skulle kunna användas som 
fosforgödselmedel direkt på sura jordar, och det före-
kommer i viss mån (4 procent av gödselfosforn). Men 
de har ofta ganska höga kadmiumhalter, vilket nu-
mera bromsar användningen. 
 Normalt måste apatitkristallen brytas sönder för 
att fosforn ska bli effektiv, och det kan göras med 
svavelsyra (figur 2). Då får man superfosfat. Man 
kan sätta till mer svavelsyra och få fosforsyra. Då 
kopplas kalcium från råfosfatet ihop med sulfatjonen 
och man får gips (CaSO4) som separeras ifrån, till 
avfallsupplag eller till vidareanvändning. Vid fosfor-
syratillverkningen finns möjligheter att separera 
ifrån oönskade ämnen som kadmium. Fosforsyran 
kan neutraliseras med ammoniak. Då får man 
ammoniumfosfater som är en stor internationell 
handelsvara. Den kan också ingå som en komponent 
i tillverkning av NPK (gödsel med kväve, fosfor och 
kalium).
 Svavel är viktig för produktionen av fosforgödsel-
medel, men det finns alternativ. I nitrofosfatprocessen 
ersätter salpetersyra svavelsyran. Kalcium kan sepa-
reras bort som kalciumnitrat (kalksalpeter) som är ett 
bra gödselmedel i sig. Den här processen är inte stor 
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globalt (4 procent) men betydelsefull i Skandinavien. 
Den är en bra grund för NP- och NPK-gödselmedel 
som är viktiga här. För att göra NPK tillsätts kalisalt 
(kaliumklorid, KCl) varpå det hela granuleras.

Figur 2. Apatitkristallen bryts sönder med hjälp av svavelsyra, och man 
får superfosfat. När ännu mera svavelsyra tillsätts får man fosforsyra 
samtidigt som gips avskiljs. När fosforsyran neutraliseras med ammo
niak får man ammoniumfosfater som kan användas vid tillverkning 
av NPKgödselmedel, det vill säga gödselmedel med kväve, fosfor och 
kalium. 

Ammonium-
fosfater

Gips

FosforsyraAmmoniak

Råfosfat Svavelsyra

gödselmedelstillverkning – råvarorna måste 
kontrolleras
Det som skett de senaste årtiondena är att råfosfaten 
alltmer bearbetas vid fyndigheten, att fosforsyra-
fabriken etableras i till exempel Marocko och inte i 
Europa. Alltmer av fosfaten går till fosforsyra, med-
an superfosfaterna minskar (figur 2). Det är en bra 
utveckling för det minskar medföljande biämnen 
och möjliggör också att ytterligare rening sätts in, 
till exempel för att få bort kadmium.
 Råfosfater innehåller liksom marken nästan alla 
grundämnen i det periodiska systemet, men det varie-
rar mycket mellan olika fyndigheter. En del ämnen är 
oönskade; paradexemplet är kadmium. Det finns 
två angreppssätt på frågan. Det ena är att bedöma 
problemet. Är ämnet skadligt? Ackumuleras det i 
marken? Konsekvenser över tiden? Kadmium är ett 
ämne som kan ge skador, och vi påverkar marken 
tydligt genom att ämnet ackumuleras. Många äm-
nen antingen drunknar i flöden och mängder som 
finns eller åstadkommer inga kända problem. Men 
för varje ny råvara som används till gödseltillverk-
ning måste sådant kontrolleras. En bedömning kan 
också anpassas efter förhållandena på platsen. Det är 
troligt att de sura jordarna i Skandinavien är särskilt 
känsliga för kadmium, och att kraven här måste vara 
strängare än för alkaliska jordar i till exempel Pakistan. 
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Ingen internationell marknad för  
kadmiumrenad mineralgödsel
Det andra angreppssättet är att rena fosforn. Om 
råfosfat används direkt eller som enkelt superfosfat 
kommer hela innehållet att gå direkt till marken. 
Om man processar råfosfatet till fosforsyra så från-
separeras gips, och då kommer nästan automatiskt 
en stor del av biämnena att hamna i den, samtidigt 
som man har stora möjligheter att rena fosforsyran 
på olika sätt. 
 Det påpekas ofta att det inte finns någon kommer-
siell metod för kadmiumrening. Det är i och för sig 
sant, men det beror på att det inte finns någon mark-
nad. De länder (Skandinavien) som efterfrågar låg 
kadmiumhalt i handelsgödsel försörjs med råvara 
från Kolahalvön eller Finland. När en kadmium-
garanti infördes i Sverige på 1990-talet var det viktigt 
att ha en reningsmetod som backup om råvarutill-
gången skulle krångla. Svensk gödselindustri (Hydro, 
numera Yara) hade en sådan i pilotskala men den 
behövde aldrig sättas i verket. Kostnaden bedömdes 
kunna motsvara den svenska kadmiumskatten, det 
vill säga i storleksordningen 5 kronor per kg fosfor 
för nordafrikanskt fosfat, en bedömning som inte 
har ändrats. Det är en kostnad som knappast hindrar 
utnyttjandet av olika fosfortillgångar enligt den eko-
nomiska diskussion som förts ovan.

Kadmiumskatten är nu borttagen av konkurrens-
skäl. Inget annat land belastade sitt jordbruk med 
en sådan skatt. Kadmiumgarantin på 1990-talet 
kom från gödseltillverkaren Yara. Från början garan-
terades maximalt 5 mg kadmium per kg fosfor. Av 
konkurrensskäl är garantin nu ändrad till 12, medan 
EU:s gränsvärde är 100 mg kadmium per kg fosfor. 
 Det finns inte en färdig arsenal av metoder i full-
skala för rening av olika ämnen, men med fosfor-
syravägen är säkert de flesta problem möjliga att 
lösa. Det blir nog så småningom nödvändigt att sätta 
in rening för flera stora fosforfyndigheter. Kadmi-
umhalten är för hög även enligt EU-normen. Antag-
ligen blir det efterhand inte frågan om enbart ”fos-
forrening” utan om att tillvarata råvarans värdefulla 
komponenter, som till exempel jordartsmetaller. Det 
är en utveckling man redan talar om.

effektivisering och återvinning
Fosfor påverkar inte bara jordbruket. Den har effekter 
också i ekosystemen, bland annat i haven. Vårt sam-
hälle ”läcker” på olika sätt, och det är därför vik-
tigt att hålla flödena av fosfor så låga som möjligt. 
Det finns två vägar: effektivisering och återvinning. 
I hela världen försöker man nu effektivisera gödsel-
medelsanvändningen. Det gäller också jordbrukets 
interna kretslopp från foder till stallgödsel på åkern. 
Just där har vi i dag de mest svårbemästrade problemen.
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som gödselmedel. Det senare kan vara en bra lösning 
också i Sverige, men mycket utveckling återstår. 
 Men detta blir väl dyrare än mineralgödselmedel? 
Det är högst troligt, men det är mindre säkert att det 
blir någon större extrabelastning på samhället i stort. 
Ska kretsloppsfosfor vara ekonomiskt konkurrens-
kraftig med gödselmedelsfosfor? Frågan är en parallell 
till frågan om vindkraft ska vara direkt konkurrens-
kraftig på elmarknaden. I det senare fallet har det in-
förts certifikat och en speciell marknad för grön el. 
Kretsloppsutveckling bör vara ett samhällsansvar och 
inte ett jordbruksansvar och en gödselmedelsfråga.

Det är bråttom att börja
Hur bråttom är det att lösa kretsloppsfrågan? Min 
syn är att det är bråttom, inte på grund av små fosfor-
reserver utan därför att den diffusa spridningen av 
fosfor i biosfären bör åtgärdas. 
 Vi har otillräcklig kunskap i många frågor. Krets-
lopp är inte bara att återföra ett ämne till marken. 
Det ska fungera också och inte ge onödiga förluster till 
miljön. Vi behöver veta mer om den verkliga krets-
loppsfunktionen över lång tid hos slam och askor. Vi 
behöver också veta mer om extraktions- och behand-
lingsprocesser för att plocka ut ren fosfor, och inte 
minst om samhälls- och stadsbyggnadsfrågor. Det 
skulle behövas ett samordnat program om detta, och 
det behöver tid. Därför är det bråttom att börja.

Den fosfor som förs bort från åkern finns till stor 
del i våra avfall. Här bör vi ha en del av lösningen  
på fosfor försörjningen. I Sverige har vi effektiva re-
ningsverk som fångar huvuddelen av avloppsfosforn. 
Fosforn hamnar i slammet som skulle kunna an-
vändas som gödselmedel, och det görs också i viss 
utsträckning. Reningsverkens användbara slam inne-
håller cirka 6 000 ton fosfor per år, medan vi an-
vänder uppåt 9000 ton fosfor i mineralgödsel. Men 
vi har en slamdebatt som speglas i flera kapitel senare 
i boken. Ska vi använda slam på åkermarken eller 
inte? Argument för är mest fosforinnehållet, argu-
ment mot är framför allt kadmiuminnehållet och att 
slammet samlar upp en hel del av de farliga organiska 
ämnen som vi använder i vårt samhälle. Vill vi ha 
det på åkern? Det är en fråga om riskvärdering och 
allmänna värderingar. Många förespråkar att man 
ska gå längre och plocka ut ren fosfor ur slammet. 
Då har vi chans att få ett hållbart kretslopp. 
 Det finns också en vidare aspekt. I dag bor över 
hälften av jordens befolkning i städer, ofta megastäder 
med mer än 10 miljoner människor. Det är svårt att 
se att vi långsiktigt ska ha ett inflöde av fosfor till 
städerna utan att den cirkulerar tillbaka. Men det 
är också svårt att se en praktisk lösning på detta. En 
lösning som kan bidra är att förbränna lämpliga av-
fall, och antingen använda askan som gödselmedel 
direkt eller extrahera fosforn så att den kan användas 
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Göte Bertilsson är agronomie doktor och har varit forsk
ningsagronom inom svensk gödselmedelsindustri. Han 
har arbetat med frågor som miljöriktig gödsling, metoder 
för styrning av gödsling, fosforhushållning och utveckling 
av system för recirkulation. Han har också arbetat med 
jordbruksutveckling i Pakistan för FAO. Numera driver 
han företaget Greengard AB med konsultverksamhet 
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Optimera fosforgivan utan risk för djuren

Djur behöver fosfor, och de släpper ut fosfor i miljön.  
Det gäller att få flödet genom djuren så effektivt 
som möjligt. Men fosforgivan ska optimeras – inte 
minimeras. Kjell Holtenius beskriver olika sätt att 
optimera fodergivan för nötkreatur, hästar, grisar  
och fjäderfä. Utfodringsrekommendationerna för  
fosfor varierar mycket mellan olika länder. En högav-
kastande ko i Storbritannien anses behöva 50 pro-
cent mer fosfor än motsvarande ko i Nederländerna, 
så rekommendationerna borde kunna utformas bättre. 

Kjell Holtenius, 
Sveriges lantbruksuniversitet.
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mer lättrörlig, vilket ökar risken för läckage till våra 
vattensystem. 

rekommendationer för fosfor i foder
Förutom de miljörelaterade motiven finns det poli-
tiska och ekonomiska motiv för att effektivisera 
djurens fosforutnyttjande. Fosfor är en ändlig resurs 
som kan bli en bristvara inom en relativt snar fram-
tid. Det är oklart hur stora reserver av fosfor som 
finns. För att inte hota jordens matproduktion krävs 
det stora investeringar för att effektivisera fosforut-
nyttjandet och begränsa fosforförlusterna. Fosfor 
som läcker ut i floder, sjöar och hav kan inte återvinnas 
och är alltså oåterkalleligt förlorad. 
 Ett led i strävan att reducera fosforförlusterna är 
att minska mängden fosfor i fodret till djur inom 
animalieproduktionen utan att påverka djurhälsan 
negativt. I Sverige liksom i många andra länder i  
Europa och i Nordamerika har utfodringsrekommen-
dationerna för fosfor redan justerats nedåt. Men re-
kommendationerna varierar mycket mellan olika 
länder. En högavkastande ko i Storbritannien anses 
behöva cirka 50 procent mer fosfor i fodret än en 
ko med motsvarande avkastning i Nederländerna. 
Det här tyder på att rekommendationerna inte är 
optimalt utformade. De djur i Sverige som har störst 
negativ påverkan på fosforbalansen är nötkreatur, 
hästar, grisar och fjäderfä.

osfor är ett nödvändigt mineralämne för männi-
skor, djur och växter. Omkring 80 procent av 

kroppens fosfor finns i skelettet, men fosfor är inte 
bara en del av benvävnaden utan finns i varje cell. 
Inget annat mineralämne har så många kända funk-
tioner i metabolismen som fosfor. Man har vetat 
sedan länge att fosforbrist medför hög dödlighet och 
nedsatt fruktsamhet, dålig tillväxt och benskörhet 
hos de djur som överlever. 
 I globalt perspektiv orsakar fosforbrist större eko-
nomiska förluster inom animalieproduktionen än 
något annat mineralämne. Men det är inte någon 
fördel för djur att få mer fosfor än vad de behöver. 
De kan inte lagra ett överskott, utan det utsöndras 
direkt i träck och urin. Det är inte försvarbart, vare 
sig ekonomiskt eller miljömässigt, att överutfodra 
med fosfor eftersom det är en ändlig naturresurs. 
Överskottet hamnar i form av gödsel på våra åker-
marker. Om vi tillför fosfor som inte binds i marken 
och utnyttjas av grödorna så läcker det ut i vatten-
drag, sjöar och hav och bidrar till algblomning med 
alla de konsekvenser det medför. Hur mycket fosfor 
som läcker beror bland annat på markens beskaffen-
het, och olika fosforföreningar har varierande be-
nägenhet att läcka. Löslig oorganisk fosfor, främst 
olika fosfater, orsakar generellt mer övergödning än 
organiska föreningar. Omkring två tredjedelar av 
den fosfor som finns i flytgödseln från grisar, nöt-
kreatur och slaktkycklingar är vattenlöslig och därmed 

F
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fick motsvarande foder utan tillsats av fytas. Priset 
på fytas har sjunkit under de senare åren samtidigt 
som priset på oorganisk fosfor har stigit. Det har 
medfört att det nästan alltid lönar sig att tillsätta fytas  
i grisfodret. Merparten av det foder som svenska grisar 
konsumerar innehåller i dag fytas. Men det är inte 
tillåtet att tillsätta fytas till foder som används i eko-
logisk produktion, och det medför att fosforbelast-
ningen i miljön från grisar i ekologisk produktion 
vanligtvis är större än från grisar i konventionella 
uppfödningssystem.
 Ett alternativ till att tillsätta fytas till fodret är 
att använda foder som innehåller hög halt av fytas. 
Kine siska växtförädlare har skapat en genmodifierad 
majsplanta som bildar fytas i kornen. När kornen 
kommer in i djurens matsmältningsapparat börjar  
enzymet bryta ner fosforrika ämnen i grisarnas tarmar. 
Kornen innehåller så mycket enzym att bara några 
gram behöver blandas i varje kilo foder för att radi-
kalt minska fosforutsläppen från djuren. Denna typ 
av genmodifierad majs är godkänd och används i 
mycket stor utsträckning i Kina. 
 I Kanada har man skapat en genetiskt modifierad  
linje av grisar som utsöndrar fytas med saliven. 
Dessa modifierade grisar utnyttjar fosfor betydligt 
bättre än konventionella grisar, och mängden fosfor 
i gödseln har beräknats minska med upp till 60 pro-
cent. De studier som finns tillgängliga tyder på att 

I grisarnas foder är fosforn bunden som fytat. För att slippa ge grisarna 
mineralfoder med mycket fosfor kan man använda olika metoder som 
tillför enzymet fytas, som kan bryta ner fytatet. 

grisar behöver fytas för att få fatt i fodrets fosfor
Grisar är relativt dåliga på att utnyttja fosfor. Det  
beror främst på att fodrets växtfröer lagrar fosfor som 
en svårtillgänglig förening som kallas fytat. För att 
bryta ner fytat och därmed göra fosforn tillgänglig för 
upptag från tarmen krävs enzymet fytas som grisar 
och många andra djur saknar nästan helt. I typiska 
foderblandningar till grisar räknar man med att bara 
omkring 30 procent av fodrets fosfor är tillgänglig 
för upptag. Det är därför nödvändigt att tillföra extra 
mineralfoder som innehåller oorganisk fosfor för att 
undvika att grisarna drabbas av fosforbrist. Som alter-
nativ kan man tillsätta mikrobiellt syntetiserat fytas 
via fodret, och då ökar tillgängligheten och därmed 
upptaget från tarmen av fosfor markant. 
 Det ökade upptaget av fosfor i tarmen medför att 
förlusterna via gödseln minskar, och därmed minskar 
belastningen på miljön. Studier har visat att grisar 
som fick ett foder som innehöll fytas behövde mindre 
än en tiondel så mycket mineralfoder som grisar som 
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som kommer direkt via födan, men den viktigaste 
fosfor källan är fosfat som kommer via saliven. Idisslare 
har en unik förmåga att producera stora mängder 
saliv med hög halt av fosfat, till skillnad från till ex-
empel grisar som utsöndrar fosfor via urinen. Om 
fodret innehåller för lite fosfor så sjunker halten av 
fosfor i saliven och mikroorganismerna får för lite 
fosfor. Förjäsningsprocessen störs då, och det gör i 
sin tur att korna blir sämre på att utnyttja näringen 
i fodret. 
 Kor som mjölkar har ett mycket stort fosforbehov 
eftersom mjölken är rik på fosfor. I Sverige med de 
foder som vi använder är det ovanligt att mjölkkorna 
och deras mikrober drabbas av fosforbrist, i stället är 
överutfodring vanligare. Överutfodring är inte direkt 
farligt för korna men det kan störa utnyttjandet av 
andra livsviktiga mineraler. Flera undersökningar, 
både i Sverige och i andra länder, visar att mjölkkor 
i stor utsträckning överutfodras med fosfor. Upp-
skattningsvis får svenska kor omkring 30 procent 

de här grisarna förutom att de utnyttjar fosfor på ett 
ytterst effektivt sätt är friska, växer fort och är något 
billigare att föda upp än konventionella grisar. Men 
det finns också åtskilliga kritiska röster som ifråga-
sätter om genmodifierade grisar är rätt väg att gå för 
att minska fosfors miljöpåverkan. Ansökningar om 
godkännande för humankonsumtion av fläsk från 
genmodifierade grisar är under prövning i flera länder, 
bland annat USA. 
 Många växter, till exempel vete, bildar naturligt 
eget fytas fast oftast i relativt liten utsträckning. Om 
fodret blötläggs före utfodringen aktiveras växtens 
eget fytas och gör fosfor mer tillgängligt för absorp-
tion i tarmen. Svenska studier har visat att med en 
timmes blötläggning av fodret före utfodringen kan 
den totala halten fosfor i fodret sänkas med närmare 
3 gram per kilo foder utan att påverka produktions-
resultaten. Den lägre halten fosfor i fodret medförde 
att utsöndringen av fosfor via gödseln minskade.

Nötkreaturens saliv ger fosfor till mikrober 
i förmagar
Hos idisslare är det inte bara alla celler hos djuret 
självt som behöver fosfor utan även de mikroorga-
nismer som finns i mag-tarmkanalen, framför allt 
i förmagarna. Förmagarna fungerar som en stor 
mikrobiell förjäsningskammare där födan bryts ner. 
Mikroorganismerna kan utnyttja en del av den fosfor  

Nötkreatur behöver mycket fosfor eftersom mjölken är rik på fosfor. Som tur 
är har de i förmagarna mikro organismer som kan bryta ner fytat i fodret. 
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Liksom för idisslare verkar utsöndringen av fosfor i 
urin vara liten, men halten av löslig oorganisk fosfor i 
träck är hög. Hästar på bete bidrar teoretiskt inte till 
någon ökad fosforbelastning i miljön eftersom ingen 
fosfor tillförs utifrån. Snarare sker en minskning 
om djuren växer och bygger in fosfor i sina kroppar. 
Men i praktiken är betestillgången ofta begränsad 
eller obefintlig och djuren får både inköpt kraftfoder 
och fosforinnehållande mineralblandningar, och det 
leder till ökad fosforbelastning i miljön där de befin-
ner sig. Antalet djur på betet är också ofta högt och 
vegetationstäcket inte så kraftigt, vilket ökar risken 
för fosforläckage. Särskilt på ytor där djuren tilläggs-
utfodras och vattnas är ofta vegetationen obefintlig 
och fosforläckaget stort. Under sådana förutsätt-
ningar kan man minska fosforbelastningen bara 
genom att minska fosforhalten i fodret. Men natur-
ligtvis måste djurens behov av fosfor garanteras. 

mer fosfor i fodret än de behöver. Svenska mjölkkor 
avger dagligen närmare 20 ton fosfor i form av gödsel. 
En nyligen genomförd studie visade att fosforbelast-
ningen från kor i besättningar med ekologisk drift 
var 20 procent lägre än från kor i besättningar med 
konventionell drift. Flera faktorer kan ha bidragit till 
resultaten, men troligen användes mindre mineral-
foder i de ekologiska besättningarna. 
 Mjölkkor liksom grisar konsumerar stora mängder 
spannmål men de har i motsats till grisarna god för-
måga att tillgodogöra sig fosfor som är bunden till 
fytat. Mikroorganismerna i förmagarna kan bryta 
ner fytat, och fosforn blir därmed tillgänglig för 
upptag från tarmen. Det är därför knappast någon 
mening att tillföra fytas i foder till mjölkkor och inte 
heller till andra idisslare. 
 
hästarnas fosforutfodring i balansgång med miljön
Det finns ungefär lika många hästar som mjölk-
kor i Sverige. Det finns starka skäl att anta att det 
sker en omfattande överutfodring av fosfor till hästar.  
Fosforomsättningen hos hästar är inte lika väl doku-
menterad som hos nötkreatur och grisar. Hästar sak-
nar idisslarnas förmagar, men de har en omfattande 
mikrobiell förjäsning av foder i blindtarmen och 
grovtarmen. Det är tveksamt om tillskott av fytas 
via fodret förbättrar fosforutnyttjandet. 

Hästar på magert bete kan öka fosforbelastningen på miljön. Dels kan de 
behöva tilläggsfoder, dels läcker fosfor lättare från marken. 
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Kjell Holtenius är professor i näringsfysiologi och foder
vetenskap för idisslare på Institutionen för husdjurens 
utfodring och vård vid SLU. Hans forskning fokuserar 
främst på nötkreaturens ämnesomsättning. Ett viktigt 
område är hur man minskar fosforgivan i fodret utan 
att djurens hälsa och produktionsförmåga påverkas nega
tivt. Han har lett Formasprojekt både inom ramen för 
idisslarnas ämnesomsättning och med specifikt fokus 
på fosforomsättningen hos mjölkkor i besättningar med 
ekologiska produktionsformer.

Fjäderfä kan bilda små mängder fytas i tarmen, men de får ändå fytas
tillskott i fodret för att mindre fosfor ska hamna i gödseln och miljöbelast
ningen minska. 

Fjäderfä får fytas i fodret
Fjäderfä verkar kunna bilda små mängder av enzymet 
fytas i tarmen. Det skulle kunna bidra till att de kan 
utnyttja fytatbunden fosfor. Men det finns skillnader 
mellan olika raser av höns i deras förmåga att bilda 
enzymet, och det skulle kunna öppna för att man i 
avelsarbetet systematiskt väljer sådana raser som kan 
bilda fytas.
 Men det är oklart om det här är en framgångs-
rik väg. Därför tillsätts fytas regelmässigt till fjäder-
fäfodret. Det gör att djuren tar upp fosfor bättre och 
att fosforhalten i gödseln minskar avsevärt. I Holland 
är det sedan många år därför lagstadgat att foder till 
fjäderfä och grisar måste innehålla fytas. Strävan 
efter att begränsa fosforbelastningen i miljön har i 
vissa fall medfört att slaktkycklingar har drabbats 
av benlidanden på grund av fosforbrist. Det under-
stryker vikten av att optimera fosforgivan till våra 
djur i stället för att minimera den.
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Fosforkampen i marken

Många är de markorganismer som konkurrerar och 
samarbetar om fosfor i marken. Växterna är bara 
en av aktörerna. Det saknas mycket grundläggande 
forskning om fosfor i jorden, och växttillgänglig heten 
hos fosfor i vissa gödselmedel är svår att mäta. Är 
fosfor i slam mindre värd för växterna än annan 
fosfor? Frågan debatteras, men är inte lätt att svara 
på, skriver Kersti Linderholm. Ännu har ingen visat 
att fosfor i slam i Sverige är mindre värd för odlingen 
än fosfor i andra gödselmedel.

Kersti Linderholm, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
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utvandra till Amerika. Där kunde man odla upp den 
gräsbevuxna prärien som fortfarande inte var utsugen 
på växtnäring. Fosforn i präriernas vidder räckte till 
odling i 40–60 år innan fosforbristen gav utslag i 
betydligt sämre skördar. 

mineralgödsel (konstgödsel) uppfanns och 
jordarna gödslades upp
De som strävade på hemma i Sverige lärde sig att till-
föra fosfor till jorden och märkte att skördarna ökade 
och blev säkrare. Förutom avföring från människor 
och djur använde man slaggrester från stålframställ-
ning. Man hade även lärt sig att benrester innehöll 
mycket fosfor och borde tillbaka till jorden. Först 
malde man bara benresterna, men så upptäckte man 
att växterna hade lättare att ta upp fosforn från ben-
resterna om man behandlade benmjölet med svavel-
syra. ”Konstgödseln” hade uppfunnits. 
 Nu hade man alltså lärt sig att servera växterna 
en mer direkt tillgänglig fosfor som inte behövde 
omvandlas i markens olika kemiska och biologiska 
system. När benresterna inte räckte så syrabehandla-
de man råfosfat från gruvor. ”Konstgödsel” är alltså 
inget konstigt utan en naturlig produkt som syra-
behandlats för att bli mer effektiv. En mer korrekt 
benämning är mineralgödsel.
 Efter andra världskriget ökade gödslingen med 
fosfor. Den statliga rådgivningen uppmuntrade till 

tan växtnäring får vi inga skördar, och det blir 
magert och dyrt i livsmedelsbutikerna. Ett av 

de mest omdebatterade växtnäringsämnena är fosfor. 
De flesta är överens om att vi måste återvinna fosfor 
ur avfall och avlopp och föra tillbaka den till åker-
mark. Hur och i vilken form återvinningen ska ske 
finns det olika åsikter om. Det finns också olika 
åsikter om växternas möjlighet att utnyttja fosfor, 
speciellt när det gäller fosfor i avloppsslam. 
 Fosfor finns i jordskorpan, och därför innehåller 
alla jordar från början mer eller mindre fosfor. Vid 
odling och bortförsel av mat försvinner även fosfor 
från jorden. I gamla tider löste vi problemet med ut-
sugna fosforfattiga jordar genom att bränna ner skog 
och odla upp ny mark. När befolkningen i Sverige 
växte skulle skogens avkastning räcka till virke och 
värme åt alla, och man var tvungen att bruka åker-
jorden mer hållbart. Ett led i detta var att ge tillbaka 
näring till jorden. En sätt var att använda gödsel 
från både människor och djur eftersom en stor del 
av fosforn i det som äts hamnar i avföringen. Djuren 
utfodrade man med gräs, vass och löv som samlats 
in längre bort från gården. Deras gödsel användes 
sedan nära gården. Man flyttade fosfor från ”äng till 
åker”, och det här är bakgrunden till talesättet ”Äng 
är åkers moder”. 
 Befolkningen växte ytterligare. När åkern inte 
klarade av att mätta alla munnar valde en del att 

U
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Markens fosfor är bunden på olika sätt, ungefär hälften 
i dött organiskt material eller levande organismer. 
Resten av fosforn är bunden kemiskt till främst järn-, 
aluminium- eller kalciumjoner. Bara någon hundra-
dels procent av jordens fosfor är vid ett visst tillfälle 
löst i vatten som joner och möjlig för växterna att ta 
upp. Om tillgången på fosfor blir för knapp i mark-
systemet så blir det slagsmål om fosforn, och växten 
blir då en förlorare. 
 Det är bara den fosfor som finns löst i markvattnet 
som växten kommer åt. När växten har tagit upp den 
lösta fosforn blir det ett underskott av fosfor i vattnet 
som gör att nya fosfatjoner kommer dit. De flesta 
växter som odlas på åkern är kompisar med svampar 
och bildar mykorrhiza (svamprot) tillsammans med 
dem. Mykorrhizasvampen växer in i växtens rot och 
sänder dessutom ut långa trådar i marken för att leta 
efter fosfor åt växten. Som tack för hjälpen får svampen 
energi av växten. 
 Inte bara växter och djur på land och i vatten be-
höver fosfor, utan även markens invånare i form av 
bakterier, svampar och djur. Eftersom det är brist på 
fosfor i naturliga miljöer har organismerna utvecklat 
olika metoder och ämnen som bryter ner material 
för att få loss fri fosfat. Även växterna själva kan släppa 
ut syror som löser upp fosfor.
 Marken innehåller alltså många organismer som 
behöver fosfor för sin tillväxt och som omvandlar 
både kemiskt och biologiskt bunden fosfor på olika 

fosforgödsling för att säkra tillgången på bra och billig 
mat. Jordbrukarna rekommenderades att gödsla upp 
markerna med fosfor och tillföra mer än vad grödan 
förde bort. Fosforgödslingen hade ett maximum i 
mitten av 1970-talet då gödslingen var 30 kg fosfor 
per hektar, ungefär dubbelt så mycket som fördes 
bort med grödan. Det resulterade i att mer fosfor 
samlades i jorden. Man kan säga att jordbrukarna 
hade satt in pengar i sin jordbank i form av fosfor. 
Nu hade många jordar ett nytt tillstånd där växterna 
lättare kunde försörjas från marken som innehöll flera 
ton fosfor per hektar, varav cirka 0,7 ton kom från 
uppgödslingen. Rådgivningen ändrades, och i dag 
är rekommendationen att en jord som har tillräcklig 
fosforhalt bara ska ersättas med den fosfor man för 
bort med skörden. 
 Större delen av fosforgödslingen sker i dag med 
stallgödsel. Andra fosforgödselmedel är mineralgödsel 
samt restprodukter som avloppsslam och kött- och 
benmjöl. Men om marklivet och markens kemiska 
reaktioner inte klarar av att frigöra den fosfor som 
växten behöver så måste marken tillsättas vattenlöslig 
och direkt växttillgänglig fosfor, som i dag oftast är 
mineralgödsel.

Slagsmål om fosfor i marken
Vad beror det på att det kan bli missväxt på en fosfor-
fattig jord som trots allt innehåller 1 ton fosfor per 
hektar när växterna bara behöver 20 kg? 
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sätt. Det omvända sker givetvis också – att växten 
inte hinner ta upp alla fosfatjoner i vattnet innan de 
binds fast kemiskt eller blir mat åt markens andra 
invånare. 
 I en åkerjord kan man på olika sätt påskynda fos-
forns väg till markvattnet, exempelvis genom kalk-
ning. Det lärde man sig redan i början av 1800-talet 
genom något som kallades märgling. Märgel är en 
kalkhaltig jordart som man grävde upp ur marken 
för att använda på åkermark. Man fick goda skördar 
efter märgling, men efter 15–20 år var jorden utsugen 
på näringsämnen och de goda skördeåren var över 
– därav talesättet ”Märgling ger rika föräldrar men 
fattiga barn”. 
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Marken innehåller många organismer som behöver fosfor för sin tillväxt och 
som omvandlar både kemiskt och biologiskt bunden fosfor på olika sätt. 
1. Spridning av stallgödsel eller slam. Fosfor finns i en blandning av 

organiskt och kemiskt bunden fosfor. En mindre del kan vara vatten
löslig (= P som inte är omgiven av en ring).

2. Spridning av mineralgödsel. Denna gödsel är direkt växttillgänglig 
och ska spridas i rätt mängder och på rätt ställen. 

3. Gödsling från betesdjur.

4. Växande gröda som behöver vattenlöslig fosfor.
5. Maskar och andra smådjur omvandlar fosforn i jorden för sitt eget behov.
6. Bakterier behöver fosfor för att kunna föröka sig och bli fler och om

vandlar samtidigt hårdare bunden fosfor till organisk fosfor.
7. Mykorrhizasvampen fungerar som en rotförlängare till växten och 

fångar in löst fosfor. Som tack ger växten energi tillbaka till mykorrhiza
svampen. 

8. Kemiskt hårt bunden fosfor kan attackeras av bakterier, men omvandlas 
även i kemiska processer.

9. Det är den lösta fosforn i markvattnet som växten kommer åt.
10. Vissa bakterier kan frigöra kemiskt fälld fosfor genom att utsöndra syror. 
11. Bakterier äter varandra i kampen att komma åt näring och energi.
12. Vissa bakterier kan utsöndra syror för att komma åt kemiskt hårt 

bunden fosfor.
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Debatt om fosforns växttillgänglighet i slam 
Det pågår en debatt om växttillgängligheten i gödsel-
produkter från reningsverk (slam, struvit, aska, med 
mera). I denna debatt figurerar olika procenttal mellan 
noll och till och med över 100. Att det kan bli så 
olika resultat beror på fosforns komplicerade omsätt-
ning och att det är svårt att göra rättvisande försök. 
Eftersom den vattenlösliga fosforn följer med vattnet 
från reningsverken ut i sjöar och vattendrag så finns 
i princip ingen direkt växttillgänglig fosfor i avlopps-
slam. Men då slammet brukas ner i jorden sätter olika  
processer igång, och gradvis förändras fosforns olika 
bindningar. Hur omvandlingen går till och hur 
snabbt beror på många olika faktorer i jorden och 
klimatet runt jorden. Inte heller stallgödsel eller 
ben- och köttmjöl innehåller nämnvärda mängder 
direkt tillgänglig fosfor, och tur är nog det för annars 
skulle vi ha större problem med fosforförluster till  
vatten. Trots att merparten av fosforn i andra gödsel-
medel är kemiskt och biologiskt bunden så ifråga-
sätts sällan nyttan av fosforn i dessa produkter. 
 Varför finns den här debatten bara kring slam? 
Till viss del är nog svaret att avloppsslam väcker debatt 
av andra orsaker, och när andra frågor är besvarade 
kan man alltid ifrågasätta nyttan av fosforn. Men 
med tanke på markens omsättning och komplicerade  
funktioner vore det onaturligt om inte fosforn i 
slammet kommer till nytta i jordens system och 

Vad menas med växttillgänglig fosfor?
En viss förvirring råder kring begreppet växttill-
gänglighet hos fosfor. Egentligen är det bara lösta 
fosfatjoner i markvattnet som är direkt tillgängliga 
för växterna, men det är sällan den definitionen 
används. I stället har olika länder sina egna metoder 
att mäta vilken fosfor som kan bli över till växten 
och som man kallar växttillgänglig. Syftet med dessa 
analyser är att ta reda på hur mycket marken kan 
tänkas leverera och vad som behöver tillsättas extra i 
form av årlig gödsling. 
 Den svenska definitionen av ”tillgänglig fosfor” 
är den fosfor som löses med ammoniumlaktat (AL). 
Metoden används för att dela in jorden i olika fosfor-
klasser (P-AL). Ammoniumlaktat är en svag syra 
med ett pH-värde på 3,75, medan en normal åker-
jord ligger runt pH 6. Det här innebär att mer fosfor 
än bara den vattenlösliga kommer med i svaret från  
metoden, eftersom en syra löser mer fosfor än vatten 
gör. Ett fåtal andra länder använder samma sätt att 
mäta fosfor i jord. Ingen organiskt bunden fosfor 
kommer med i P-AL-metoden. Den totala mängden 
fosfor i marken mäts i Sverige med en metod som an-
vänder saltsyra som lösningsmedel (P-HCl-metoden). 
Det är lite oklart hur stor del av markens totala inne-
håll av fosfor som den metoden verkligen mäter. 
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är mycket vanliga metaller och en naturlig del i en 
normal jord. Halterna i jorden jämfört med fosfor-
halten snarare minskar än ökar vid tillförsel av av-
loppsslam. Men mycket av jordens ursprungliga 
innehåll av järn och aluminium är hårt bundet och 
fällningskemikaliernas metaller kan vara mer rörliga 
i jorden. Frågan är inte speciellt mycket studerad. 

Försök i kruka och på fält
Hur kan då vissa forskare komma fram till att enbart  
en viss procent av fosforn i slam är tillgänglig för 
växterna – och vart tar resten av fosforn vägen? Att 
göra försök kring fosforns växttillgänglighet är svårt 
när vi förstår lite av hur omsättningen fungerar i jorden 
och att markens fosfor kan räcka till skörden utan 
att fosfor direkt tillförs varje år. Ett försök att svara 
på frågan om slamfosforns tillgänglighet har varit att 
mäta en del av fosforn i jorden efter gödslingen. I 
Sverige och Norge har man använt P-AL-metoden. 
Ett annat sätt att få svar på frågan är att odla växter i 
kruka eller på fält och mäta avkastningen efter göds-
ling med dels slam, dels mineralgödsel. Fältförsöken 
pågår i bästa fall några år, men krukförsöken oftast 
bara några veckor eller månader. 
 Problemet med båda metoderna är att svaret 
bara talar om vilken fosfor som är relativt löslig vid 
gödslingen. Det säger mycket lite om utnyttjandet 
på längre sikt. Jorden fungerar ju som en bank, där 

på sikt även för växten. Argument som talar emot 
detta skulle vara om slammet innehåller stora mäng-
der giftiga ämnen så att marklivet slås ut. Det här 
är inte aktuellt i Sverige med den lagstiftning vi har. 
Om slammet är giftigt för mikrober så slås renings-
verkens processer ut eftersom de till stor del bygger 
på mikroorganismers arbete. Fungerar inte biologin 
i reningsverket så blir det inget slam. 
 Reningsverken tar bort fosfor ur avloppsvattnet så 
att inte sjöar och hav får för mycket näring. Större 
delen av fosforn hamnar i slammet. För att få tag 
i avloppsvattnets fosfor fäller reningsverken fosforn 
med järn-, aluminium- eller kalciumjoner (kemiskt) 
eller genom att forcera bakterier att växa så snabbt 
att de tar upp mycket fosfor (biologiskt). Principerna 
är alltså desamma som vid jordens omsättning av 
fosfor. Det bildade råslammet innehåller upp emot 
75 procent organiskt material. Efter rötning minskar 
det organiska materialet till cirka 50 procent. Fosfor 
i ett ”kemiskt” slam finns alltså både kemiskt och 
organiskt bunden. När man sedan gödslar med det 
här slammet sätter markens invånare igång med att 
ta för sig av maten. Precis som stallgödseln innehåller 
olika former av fosfor så gör alltså även olika typer 
av slam det. 
 Ett annat argument i debatten är att fällnings-
kemikalierna i slammet binder inte bara slammets 
fosfor utan även jordens fosfor. Järn och aluminium 
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fosforkapitalet ger ränta i form av fosfor till växten, 
medan fosforns grundkapital arbetar i ett system 
som är svårt att studera helheten av. 

Komplicerande faktorer
Resultat från odlingsförsök är också starkt beroende 
av vilken jord man väljer och hur den är skött tidi-
gare. Om det finns naturligt mycket järn-, alumi-
nium- eller kalciumjoner som kan binda fosfor så 
måste dessa mättas först innan mikroorganismerna 
och växterna får sitt. Andra jordar kan ge helt annat 
resultat av samma försöksplan.
 Slam och andra restprodukter innehåller dessutom 
ofta fler ämnen än fosfor och vid försök måste man 
kompensera för detta när man jämför. Avloppsslam 
innehåller lite kväve och kalium, och ibland har man 
använt kalk vid fällning eller efterbehandling. Kalk 
påskyndar mikrobernas arbete i jorden, och om man 
inte kommer ihåg det kan man få resultat som ger 
svar på frågan om kalkens påverkan på fosforomsätt-
ningen men inte svar på fosforns växttillgänglighet. 
Det här fenomenet ligger ibland bakom försök som 
finner en högre tillgänglighet av slamfosfor än 100 
procent.
 Struvit är en fosforprodukt som kan fällas ut i ett 
reningsverk och som innehåller magnesium. Om 
struvit testas på en jord där det är brist på magnesium 
så kan man få resultat med högre skördar än om 

man hade valt en jord utan magnesiumbrist. Man 
kan inte jämföra äpplen med päron vilket är lätt att 
glömma i den komplicerade fosforvärlden.
 Ibland mäter man halten av fosfor i växten och säger  
att det visar tillgängligheten av fosfor i gödselmedlet. 
Men var finns forskningen som säger att växten mår 
bättre av en högre fosforhalt? 
 Att växtens samarbete med mykorrhizasvampen 
har stor betydelse för upptaget av fosfor är man ense 
om. Men det är lätt att störa svampen genom att 
gödsla med mycket fosfor, hacka mycket i jorden 
eller att i krukförsök använda en jord där svampen 
inte har överlevt. Resultaten av försöken blir då miss-
visande och visar inte hur naturen fungerar. 
 Det kan också vara vanskligt att direkt översätta 
resultat från andra länder till Sverige. Ett försök på 
en fosforfattig jord i exempelvis USA, där man tradi-
tionellt inte har gödslat upp sina jordar med fosfor, 
kan inte självklart översättas till nordiska förhållanden. 
Här har vi länge matat våra markorganismer och ke-
miska komplex i marken med fosfor. Ett annat pro-
blem med försök i andra länder är att analysmetoder-
na skiljer sig markant och tyvärr även uttryckssättet 
för fosfor. I några få länder, bland annat Sverige, är 
det självklara måttet kg ren fosfor. I internationella 
sammanhang mäts oftast fosfor som oxidformen 
P²O5. Det här framgår inte alltid tydligt utan texten 
anger bara ”phosphorus”, och resultaten tolkas lätt fel. 
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Svår fråga 
Är fosfor i restprodukter mindre värd för växter? Det 
är verkligen ingen lätt fråga att svara på, och tyvärr 
är den grundläggande forskningen om fosfor i jorden 
inte speciellt omfattande. Men ännu har ingen visat 
att fosfor i slam i ett land som Sverige är mindre värd 
för odlingen än fosfor i andra gödselmedel. 

Kersti Linderholm är filosofie licentiat och doktorand 
vid SLU:s område Agrosystem i Alnarp där hon forskar 
om fosfor som växtnäring. Hon har tidigare arbetat 
inom lantbruksrådgivningen, som miljökonsult och på 
Naturvårdsverket med jordbruk och miljö. En röd tråd 
i arbetet har varit fosfor som resurs och problem.

Lästips 
• Kersti Linderholm, Fosfor och dess växttillgäng-

lighet i slam, SVU-rapport 2011-16, Svenskt Vatten 
Utveckling 2011. 

• Fosforförluster från mark till vatten, Rapport 5507, 
Naturvårdsverket 2005. 

• Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 
2001-2007. Rapport nr 6349. Naturvårdsverket 2010.

• Växtnäring från avlopp – historik, kvalitetssäkring 
och lagar, Rapport 5220, Naturvårdsverket 2003.

• Mykorrhiza – dold kraft i växtproduktionen. 
Fakta Jordbruk nr 13, SLU 1998.

• Märgelgravar, Faktablad. Riksantikvarieämbetet 1995.

Fosforns källor och väg till havet 

Fosfor är ett livsnödvändigt ämne som finns i mark, 
vatten och organismer men nästan inte alls i atmo-
sfären. Endast en liten del av markens fosfor finns i 
markvätskan där den är direkt tillgänglig för växter. 
De naturliga läckagen av fosfor från landekosystem 
till vatten är därför små, men tillförseln från land är 
helt nödvändig för att uppehålla biologiskt liv i sjöar, 
vattendrag och hav. 

Svensk skogsmark läcker till exempel bara cirka 0,01 kg 
fosfor per hektar och år; det kan jämföras med de 
drygt 1 000 kg per hektar som normalt finns i ett 
mineraljordsskikt av 1 meters djup. Tillgången på 
fosfor i skogssjöar är därför mycket begränsad och 
algproduktionen låg.

erosion och läckage
Större fosforförluster uppstår när marken eroderas av 
stora regnmängder eller vid snösmältning, särskilt på 
mark som saknar vegetation, till exempel en plöjd 
åker utan gröda. Vid erosionen förs fosfor bunden 
till markpartiklar ut i vattnet. Gödsling av marken 
kan öka potentialen för läckage och erosion genom 
att halterna i markvätskan stiger, och på längre sikt 
också genom uppbyggnad av fosforförrådet i marken. 
Utsläpp från industrier och tätorter sker vanligen 

FaKTa
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direkt till vatten och innebär ytterligare tillförsel av 
fosfor som bidrar till övergödning i sjöar och vatten-
drag. Även havet påverkas givetvis på lite längre sikt. 
 Miljösituationen i Östersjön är mycket varierande. 
I Bottniska viken är fosfor det begränsande närings-
ämnet, men påverkan är relativt liten. Övergödningen 
i Egentliga Östersjön är betydligt mer allvarlig, och 
de flesta havsforskare anser att utsläppen av både 
kväve och fosfor måste minska för att miljösituationen 
ska förbättras. 

antropogen och naturlig belastning
Brukad jordbruksmark är den enskilt största källan 
för tillförsel av fosforföreningar till vatten och i slut-
ändan också till havet. Det gäller för både Sverige 
och andra länder runt Östersjön. Den största delen 
av läckaget från jordbruksmark är antropogent, det 
vill säga det härrör från mänsklig verksamhet, men 
en mindre del betraktas som naturligt bakgrunds-
läckage. När det gäller svensk skogsmark har man 
inte kunnat visa att mark med normalt brukad skog 
läcker mer fosfor än naturskog, och växande skog 
betraktas därför som en naturlig källa. Förhöjt läckage  
sker bara i samband med avverkning och mark-
beredning. Även läckage från myrar och fjäll, liksom 
atmosfäriskt nedfall direkt på sjöar samt den del av 
fosforn i dagvatten som härrör från nederbörden 
räknas som naturlig bakgrund. 

Man brukar tala om diffusa källor och punktkällor  
som ursprung för näringsämnen i vatten. Alla markslag 
är i princip ytkällor och räknas som diffusa, och det 
gäller även dagvatten från tätorter och atmosfäriskt 
nedfall. Industrier, reningsverk och även enskilda 
avlopp klassas som punktkällor. 
 I figur 1 redovisas den beräknade vattenburna 
tillförseln av fosfor från Sverige till våra omgivande 
hav för år 2009, fördelat på olika källor. Den totala 
belastningen från Sverige uppgick detta år till 3 370 
ton, uttryckt som fosfor (P). En betydande del, eller 

Fosfor till omgivande hav – 
totalt

Jordbruk 
18 %

Skogsbruk < 1 %
Dagvatten 2 %

Enskilda 
avlopp 6 %

  Kommunala 
reningsverk 7 %

Industri 
8 %

Naturlig 
bakgrund 59 %

Figur 1. Vattenburen till försel av fosfor från Sverige till våra omgivande 
hav, fördelad på olika källor (år 2009). Sverige har jämförelsevis stor 
bakgrunds belastning, nästan 60 procent. 
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Jordbruk 43 %

Skogsbruk 2 %

Dagvatten 5 %

Enskilda 
avlopp 14 %

Kommunala 
reningsverk 17%

Industri 19 %

Fosfor till omgivande hav – 
antropogent

59 procent, utgörs av naturlig bakgrundsbelastning. 
Jämfört med de flesta länder runt Östersjön har 
Sverige stor bakgrundsbelastning. Det beror på att 
vi har jämförelsevis liten åkerareal och mycket sjöar i 
landskapet. Figurerna 2 och 3 visar det antropogena 
respektive det naturliga fosforflödet till haven upp-
delat på källor. 
 Den största antropogena källan är jordbruk som 
bidrar med en årsbelastning på 610 ton eller 43 procent. 
Bidraget från dagvatten och skogsbruk är betydligt 
mindre. Under de senaste decennierna har de diffusa  

källornas andel av belastningen successivt ökat genom  
att utsläppen från punktkällor har reducerats. Punkt-
källorna kommunala reningsverk, industrier och 
enskilda avlopp står vardera för 14–19 procent av den 
antropogena belastningen på havet, tillsammans cirka 
700 ton per år. 

retention på väg till havet
Den beräknade belastningen på havet är flödeskorri-
gerad för att begränsa inverkan av höga vattenflöden 
som under vissa år ökar utflödet av fosfor från marken. 

Figur 2. Den antro pogena delen av fosfor tillförseln till havet uppdelad på 
olika källor (2009). 

Fosfor till omgivande hav – 
naturligt

Dagvatten 
4 %

Deposition 
5 %

Jordbruksmark 
19 %

Skogsmark 48 %

Myr, fjäll 24 %

Figur 3. Fosfortillförseln i den naturliga bakgrundsbelastningen till våra 
omgivande hav uppdelad på olika källor (2009). 
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I beräkningarna har också tagits hänsyn till att den 
utsläppta fosformängden till inlandsvatten reduceras 
på sin väg från utsläppet till kusten. Denna avskilj-
ning (retention) sker till största delen genom sedi-
mentation av partiklar och döda vattenorganismer 
i sjöar. Totalt för alla utsläpp uppgår retentionen i 
genomsnitt till 44 procent. Utsläpp från punktkällor 
vid kusten och källor nära vattendragens mynning 
har ingen retention. 

Krav på utsläppsminskningar
Under de senaste decennierna har det gjorts bety-
dande insatser för att begränsa utsläppen av närings-
ämnen till vatten och hav. Inom det nationella miljö-
kvalitetsmålet Ingen övergödning har det funnits 
ett delmål om att de vattenburna utsläppen från 
mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kust-
vatten ska minska med 20 procent mellan 1995 och 
2010. Naturvårdsverket har låtit göra beräkningar av 
källfördelade utsläpp för åren 1995, 2000, 2006 och 
2009. Fram till år 2009 var reduktionen 18 procent. 
De största bidragen till minskningen kan bokföras 
på punktkällorna som har minskat med 30 procent, 
medan de diffusa källorna, främst jordbruk, har 
minskat med 9 procent under samma tidsperiod. 
 Sverige redovisar årligen till Helsingforskommis-
sionen (Helcom) uppgifter om uppmätt belastning 
av näringsämnen på havet från floder och punkt-

källor vid kusten. Vart sjätte år görs en noggrannare 
källfördelningsanalys. Denna information används 
bland annat för att följa upp de mål om utsläpps-
minskningar som år 2007 beslutades av Helcoms 
miljöministrar inom ramen för aktionsplanen Baltic 
Sea Action Plan (BSAP). BSAP kräver åtgärder i alla 
länder runt Östersjön mot övergödning, miljögifter 
och hotet mot den biologiska mångfalden. Sverige 
har ett minskningsbeting till 2016 för tillförseln av 
fosfor till Egentliga Östersjön på 290 ton per år jäm-
fört med nivån under perioden 1997–2003. Efter-
som den svenska fosforbelastningen från mänsklig 
påverkan på Egentliga Östersjön var cirka 470 ton år 
2000 så inser man att det är ett mycket svårt beting 
att uppfylla. För närvarande (2011) pågår en revision 
av BSAP:s utsläppsbeting och ett nytt beslut ska tas 
av miljöministrarna våren 2013. 

Sammanställningen är gjord av Håkan Staaf som är 
handläggare på Naturvårdsverket där han tidigare har 
arbetat med övergödning och havsmiljöfrågor.

Lästips
• Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 

2006. Naturvårdsverkets rapport 5815, Naturvårds-
verket 2008.
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Fosforbeting att bita i 

Hur ska lantbrukaren göra för att minska fosforför-
lusterna i sin produktion? Vad kan han åstadkomma 
i kedjan från stall till vattendrag? Vad är rimligt att 
förvänta sig? I Helsingforskommissionens Baltic 
Sea Action Plan är kraven helt orealistiska, skriver 
Helena Aronsson och Barbro Ulén − och efterlyser 
en mer nyanserad diskussion. Lantbruket kan vidta 
åtgärder, men det ger inte några riktigt stora minsk-
ningar av fosforutsläppen.

Helena Aronsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet.

Barbro Ulén, 
Sveriges lantbruksuniversitet.
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änk dig att du har en stor tillgång av något som 
är riktigt värdefullt. En del fanns där redan sedan 

urminnes tider, men en del har du och generationerna 
före dig sparat ihop och byggt upp till ett riktigt bra 
förråd. Det kommer till nytta varje år i ditt företag, 
och det som förs bort med produkter du säljer fyller du 
på. Problemet är att förrådet inte är helt tätt. Läckaget 
är så pass litet att det inte har någon betydelse för 
din produktion, men det ger negativa effekter i om-
givningen. Det verkar dessutom styras av naturliga 
processer som du inte riktigt vet hur du kan påverka. 
Men det är ändå precis det du förväntas klara av.

Fosforflöden på gården
Det handlar om fosfor och de förväntningar som 
finns på lantbrukarna att förvalta markens förråd av 
fosfor på bästa sätt och att minska de diffusa förlust-
erna till vattenmiljön. Att bidra till rent vatten är 
ett viktigt mål för jordbruket på samma sätt som att 
producera bra mat. 
 Som framgår av exemplen i figur 1 är den mängd 
fosfor som förloras till vattenmiljön mycket liten i 
förhållande till övriga flöden på en gård (i medeltal 
0,5 kg per hektar), men för övergödningen har den 
stor betydelse. För en sjö anses halten av fosfor vara 
hög när den ligger över 0,03–0,05 mg per liter. Års-
medelhalterna av fosfor i det avrinnande vattnet från 
åkermark varierar mellan 0,06 och 0,3 mg per liter. 
Därmed ligger de oftast, men inte alltid, lägre än de 

T krav man ställer på avloppsreningsverken när det gäller  
fosforhalt i det utgående renade vattnet; den ska vanligt-
vis vara mindre än 0,3 mg per liter.
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Figur 1. Fosforflöden på gårdar med olika produktionsinriktning. De 
aktuella gårdarna har deltagit i rådgivningssatsningen ”Greppa näringen” 
under 2000–2008. Staplarna är baserade på Jordbruksverkets rapport 
2008:2, Växtnäringsbalanser och kväveutlakning på gårdar i Greppa 
näringen 2000–2006. 
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I våra jordbruksmarker finns det naturligt stora förråd 
av fosfor. Ibland uppstår det också ett överskott i 
produktionen som leder till en långsam uppbyggnad 
av fosforinnehållet i marken. Särskilt på djurgårdar, 
där man importerar foder till djuren, har man nästan 
alltid ett ökande fosforinnehåll i marken (figur 1). 
På många gårdar har man anpassat foderstaten för 
att öka fosforutnyttjandet, och det har gett resultat i 
form av minskande överskott. Fosforgödslingen med 
inköpt handelsgödsel på Sveriges gårdar är också liten i 
dag. På växtodlingsgårdarna tar man i medeltal bort 
mer fosfor med skördade produkter än vad man tillför 
med gödsel. Det betyder att marken långsamt utarmas. 
 På många jordar kommer ändå markens förråd att 
kunna leverera vad växterna behöver under decennier, 
om inte underskotten är för stora. Nästan all fosfor i 
marken är bunden till markens mineral eller till orga-
niskt material, så kallad partikelbunden fosfor. Den 
partikelbundna fosforn frigörs långsamt i form av 
fosfat till markvätskan (figur 2). På så vis blir den 
tillgänglig för grödan, men den kan då också utlakas 
ur marken och hamna i vattenmiljön. 
 Om markens förråd ständigt fylls på genom till-
försel av fosfor med stall- eller handelsgödsel kan 
bindningsställena i marken långsamt fyllas. Ju mer 
mättade de blir, desto större mängder av fosfor kommer 
att frigöras till markvätskan. Hur mycket fosfor en 
jord kan binda innan den börjar närma sig fosfor-
mättnad och ger upphov till accelererande förluster 

varierar beroende på olika jordars egenskaper. Inom 
forskningen är det en viktig fråga just att identifiera 
de jordar där detta riskerar att hända. Det är nämligen 
en av orsakerna till fosforläckage, men det är långt 
ifrån hela sanningen. Fosfor i partikelbunden form 
förloras också från marken genom erosion på mark-
ytan eller ner genom stora porer, och dessa förluster 
kan ofta vara större än läckaget av fosfat.
 Fosfor binds hårt i jorden och frigörs långsamt. 
Det tar därför lång tid innan utlakningen från jordarna 
minskar. Det finns alltså en tröghet i systemet som 
gör det svårt att se direkta effekter i vattnet av de 
åtgärder man vidtar i dag. Mellan 1995 och 2005 
minskade ändå fosforläckaget från jordbruket med 
9 procent, eller 80 ton. Det berodde bland annat 
på att djurproduktionen minskade, att det gödslades 
mindre och att stallgödseln fördelades bättre på djur-
gårdarnas arealer.

Fosforns förlustvägar är nyckfulla
När man analyserar fosfor i dräneringsvatten från 
åkermark är det främst löst fosfat och fosfor bunden 
till små jordpartiklar som man hittar. Fosfatet är  
direkt tillgängligt för alger och andra växter i vatten-
drag och sjöar. Den partikelbundna fosforn hamnar 
så småningom i bottensedimenten. Därifrån kan 
den senare frigöras som fosfat − och tas upp av växt-
ligheten. 
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Risken för läckage av fosfat kan vara påtaglig från 
jordar med stort fosforinnehåll eller jordar som nyss 
har tillförts stora gödselgivor. Erosion och trans-
port av jordpartiklar kan ofta kopplas till lerjordar 
med svaga aggregat som lätt löses upp och instabila 
mjäla jordar där markytan lätt slammar igen. Särskilt 
i samband med kraftiga regn eller snösmältning på 
sluttande fält uppstår ytavrinning och erosion, men 
även i flacka områden blir bäckar och åar grumliga 
av partiklar. Från lerjordar har man också uppmätt 
stora mängder partiklar som transporterats genom 
marksprickor ned till dräneringssystemen och vidare 
ut i öppna diken och vattendrag.
 Det är alltså till stor del jordens egenskaper och 
odlingshistoria samt naturens och klimatets nyck-
fulla beteende som styr förlusterna. Odlingshistoria 
och naturgivna förutsättningar är ofta viktigare orsaker 
till fosforförlusterna än hur odlingen bedrivs på gården 
ett enskilt år, men odlingsåtgärderna har också be-
tydelse. De är lantbrukarens verktyg för att påverka 
förlusterna på både kort och lång sikt. Åtgärderna 
måste anpassas på ett sådant sätt att de kan parera för 
riskerna som uppstår under odlingsåret. Det är ingen 
lätt uppgift, och det beting som Sveriges lantbrukare 
har fått är synnerligen ambitiöst.

Växtupptag 
10–20 kg/ha

Fosfor i marklösningen
< 1 kg/haFosfor i jorden 

totalt 100–3000 kg/ha, 
varav cirka 1% är 
tillgängligt för det 
enskilda årets gröda

Markens förråd 
av fosfor

Figur 2. Marken innehåller tonvis med fosfor bundet till markpartiklarna, 
men bara en liten del är löst i markvätskan. Där kan det nås av växten, 
men kan också utlakas med vatten som flödar genom marken. Erosion 
på markytan eller ned genom stora porer är en viktig förlustväg för den 
partikelbundna fosforn.



142 143

ett beting att bita i
Beting och generella åtgärdsprogram för minskade 
fosforförluster till vattenmiljön formuleras på en 
övergripande nivå inom EU-direktiv och i samar-
beten mellan Östersjöländerna. När Helsingfors-
kommissionens (Helcoms) Baltic Sea Action Plan 
(BSAP) högtidligt skrevs under 2007 åtog sig Sverige 
att minska fosforbelastningen på Östersjön med 290 
ton per år och kvävebelastningen med 21 000 ton per 
år. Eftersom jordbruket beräknas stå för ungefär hälften 
av den mänskligt betingade näringsbelastningen på 
Östersjön är förväntningarna på åtgärder stora. 
 BSAP är ett bra exempel på ett fungerande poli-
tiskt samarbete länder emellan och ett föredöme på 
många sätt, men när det blev dags att ta tag i vad 
man lovat kom verkligheten ikapp och löftena verkade 
orealistiska. Det gällde att visa på praktiskt genom-
förbara åtgärder i jordbruket, åtgärder som ger god 
effekt och samtidigt är kostnadseffektiva. För kväve 
fanns efter många års arbete med åtgärder en bas 
för att göra en bedömning av tänkbara åtgärders ef-
fekt, men det kunde samtidigt konstateras att det 
blir mycket svårt att nå mer än drygt halva betinget. 
För fosforn fanns inte tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet för att utvärdera effekter av ändrade  
odlingsmetoder. Det var egentligen inte så konstigt 
eftersom forskningssatsningar sedan 1980-talet i 
stort sett skett enbart efter principen att kväve är 
grundproblemet när det gäller övergödning av haven. 

Under 2000-talets början svängde pendeln så att 
även fosforutlakningen och partikeltransport av fosfor 
erkändes som en del av problemet för Östersjön. 
 Fosforforskningen halkade alltså efter. Åtgärds-
arbetet blir inte lättare av att fosforförluster är väldigt 
episodiska och styrda av naturgivna förutsättningar; 
det komplicerar i stället bilden. Åtgärdsprogram har 
tagits fram inom både BSAP och EU:s ramvatten-
direktiv, men de ligger på en mycket generell nivå. 
Frågan är hur åtgärderna svarar mot de behov som 
finns för enskilda gårdar, fält eller delar av fält.

Åtgärder med gården i centrum
I arbetet med åtgärder måste vi arbeta i olika skalor, 
men en av de viktigaste är gårdsskalan. Lantbrukaren 
är den som känner fälten bäst och kan identifiera var 
det till exempel finns risk för erosionsförluster. Med 
ett bra stöd finns det förutsättningar att komma 
framåt i arbetet, och det görs satsningar i dag. Ett 
exempel är flera stora avrinningsområdesbaserade 
projekt där myndigheter, forskare, rådgivare och 
lantbrukare arbetar tillsammans med ett gemensamt 
mål: att minska näringsbelastningen på vattenmil-
jön. Rådgivningssatsningen ”Greppa näringen” med 
sin frivilligbaserade individuella rådgivning är också 
ett viktigt stöd som bland annat bidragit till minskat 
fosforöverskott på djurgårdar genom insatser för 
bättre utnyttjande av foder och stallgödsel.
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I dag har vi bättre bredd på forskningen kring åtgärder 
mot fosforförluster än tidigare (figur 3). Olika projekt 
bygger tillsammans en helhet som täcker hela kedjan 
från djurgårdens fosforflöden och foderutnyttjande, 
till odlingsåtgärder på fälten, samt till åtgärder längs 
fältkanter och vattenvägar för att fånga den fosfor 
som håller på att lämna eller redan har lämnat fälten. 
 På fälten är nyckeln till minskade fosforförluster 
att hindra ytavrinning och erosion och att gynna en 
jämn infiltration av vatten genom marken. Det kan 
innebära förbättring av dräneringssystemet, anpass-
ning av jordbearbetningen, att utnyttja nya arter av 
fånggrödor och att skapa effektiva kantzoner längs 
vattenvägar som sköts på ett ”fosforeffektivt” sätt. 
En god markstruktur som kan ge snabb och jämn 
infiltration av vatten har visat sig mycket viktig för 
att minska transport av fosfor både på ytan och ner 
genom markens porer. Strukturkalkning med bränd 
eller släckt kalk stärker jordaggregaten så att de inte 
löses upp så lätt av vattnet, och denna åtgärd tillämpas 
nu på många gårdar. 
 Det är också viktigt att identifiera de jordar där det 
byggs upp fosforförråd i marken, något som riskerar 
att ge ökat läckage av löst fosfor i framtiden. Vissa 
jordar kan lagra mycket fosfor utan risk, men på andra  
kan en omfördelning eller rentav försäljning av gårdens  
stallgödsel vara det som behövs för att inte få fosfat-
läckage. Metoder för precisionsgödsling efter varia-
tioner hos grödans behov över fältet utvecklas inte 

1

2

34

5

1. Bra foderutnyttjande och effektiv stallgödselhantering för 
balans hos gårdens fosfor�öden.

2. Odlingsåtgärder för minskat läckage av löst fosfor och skydd 
mot erosion (bra fördelning av stallgödseln, gödslingsstrategier 
och precisionsgödsling, nya typer av fånggrödor, strukturkalkning, 
ändrad jordbearbetning, med mera).

3. Kantzoner med anpassad skötsel längs vattendragen.

4. Specialutformade sedimentationsdammar för partikelburen 
fosfor. 

5. Reaktiva kalk�ltermaterial i marken eller dräneringssystemen. 

Åtgärder mot fosforförluster

Figur 3. Dagens forskning kring åtgärder mot fosforförluster i jordbruket 
täcker in fosforkedjan från foderutnyttjande och balansen i stallet till hur 
odlingsåtgärder påverkar markens processer och flödesvägar för olika svenska 
jordar, samt hur fosfortransporten kan tänkas minska längs landskapets 
vattenvägar. 
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bara för handelsgödselmedel utan även för stallgödsel-
spridare. Grödorna i växtföljden inverkar i hög grad 
på fosforns processer i marken genom att de påverkar 
såväl fysikaliska som biologiska och kemiska pro-
cesser. Forskning kring detta kan ge viktig kunskap 
om hur olika grödor kan avlösa varandra eller odlas 
tillsammans för att optimera växttillgängligheten av 
fosfor och minska läckagerisken. 
 Som ett komplement till åtgärderna i stallet och 
på fälten utvecklas det nu tekniska lösningar, till ex-
empel filter med kalkmaterial som placeras i marken 
på strategiska platser eller i dräneringsbrunnar. Ut-
maningen ligger i att lyckas dimensionera anlägg-
ningarna för de stora och varierande vattenflödena 
i jordbrukslandskapet. Samma sak gäller också ut-
formning av särskilda sedimentationsdammar för 
partikelbunden fosfor som nu för första gången 
studeras i Sverige på några platser med lerjord.

Omöjligt beting 
Vilka förväntningar kan vi ställa när det gäller vad lant-
brukarna ska klara av? Vad betyder BSAP-betinget 
för en enskild lantbrukare? Det är ju ändå där på 
den enskilda gården det ska hända, det som ska resul-
tera i ett friskare hav. Eftersom jordbruket står för 
hälften av belastningen på Östersjön kan det vara 
en rättvis tanke att fördela betinget på samma sätt. 
Beräkningar har visat att vi i Sverige redan minskat 
belastningen på Östersjön med 30 ton per år. Det 

gör att 260 ton per år återstår; av dessa skulle i så fall 
130 ligga på jordbruket. 
 I modellberäkningar har man uppskattat att det 
kan ske en naturlig kvarhållning (retention) av upp 
till hälften av den transporterade fosforn i vatten-
dragen. I praktiken betyder det alltså att för att nå 
reduktionen 130 ton i belastningen på själva havet 
så måste utläckaget från åkrarna minskas med det 
dubbla, det vill säga 260 ton per år. 
 Ungefär hälften av Sveriges åkermark, 1,6 miljoner  
hektar, ligger inom områden som avvattnas till 
Egentliga Östersjön, som är den havsbassäng som 
betinget gäller. Utslaget på arealen betyder det att 
fosforbelastningen ska minskas med 0,16 kg per  
hektar och år i genomsnitt. Av gårdens totala läckage, 
som i medeltal är cirka 0,5 kg per hektar och år, kan 
uppskattningsvis minst hälften betraktas som bak-
grundsläckage, det vill säga läckaget var detsamma 
redan innan man började bruka marken mer intensivt 
med dränering, plöjning och inköp av foder och 
handelsgödsel. Det skulle betyda att den del av läckaget 
som överhuvudtaget går att påverka för lantbrukaren 
i dag behöver minskas med drygt 60 procent. Detta 
kommer inte att vara möjligt att åstadkomma.

mer realistiska förväntningar
Jordbruksverket har försökt uppskatta hur långt vi 
utifrån dagens kunskap kan komma till år 2016 med 
BSAP:s åtgärdsprogram för fosfor. Beräkningarna 
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är osäkra, men visar att vi skulle kunna räkna med 
knappt 12 ton minskad årlig fosforbelastning från 
jordbruket till Egentliga Östersjön. Genom en ut-
vidgad satsning på åtgärder, som delvis är mer tving-
ande än frivilliga, skulle kan man nå ytterligare 5 ton 
per år. Vad betyder det i form av minskat fosforläckage 
på en gård? Med hänsyn till självrening i vattendragen 
och utslaget på hela arealen, som i exemplet ovan, 
skulle det betyda ett minskat läckage med 0,02 kg 
per hektar, alltså 4 procent av medelläckaget på går-
den. Med effektiva och riktade åtgärder på gården tror 
vi att det är möjligt att komma längre än så. Vi skulle 
önska en diskussion om hur mer realistiska förvänt-
ningar på Sveriges lantbrukare kan se ut eftersom det 
skulle göra arbetet mer konkret och greppbart. 
 Även om de beting som ställs alltså är orimliga 
är det förstås ändå värt att fortsätta arbeta med att 
minska den negativa miljöpåverkan från vår mat-
produktion. Det finns ett intresse för frågan ute på 
gårdarna, och det finns i Sverige ett fungerande nät-
verk för samverkan mellan lantbruk, forskning och 
rådgivning. För lantbrukaren är en produktiv mark 
en viktig resurs. Mycket tyder på att marker med 
väl fungerande dräneringssystem, god struktur och 
friska grödor är viktiga för att minimera risken för 
fosforerosion. Därför kan minskade fosforförluster 
och bra produktion i många fall gå hand i hand.
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Fosfor läcker från syrefattiga bottnar  

Fosfor som läcker från syrefattiga bottnar har en 
viktig roll i Östersjön där övergödning och syrebrist 
ökar. Därför försöker forskare hitta tekniska lös-
ningar för att tillföra syre eller få bort fosfor. Men 
metoderna faller på ekonomi, genomförbarhet eller  
miljörisker. Att tillföra syre är en omöjlig uppgift. 
Mer saltvatten från Västerhavet skulle ge ännu värre 
syre brist. Blandning av yt- och bottenvatten kräver 
mycket energi. Kemikalietillsats är en etisk fråga och 
troligen olagligt. Och det är tveksamt om musslor är 
kostnadseffektiva, skriver Daniel Conley.

Daniel Conley, Lunds universitet.
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Fosfor frisätts från botten vid syrebrist
Vid övergödning i ett vattenekosystem stimuleras 
tillväxten av alger. Mycket dött organiskt material 
faller till botten och ska brytas ner. Nedbrytning 
kräver mycket syre, och det gör att syrehalten vid 
botten sjunker. När syrehalten har sjunkit till nivåer 
som är skadliga för de vattenlevande organismerna 
(cirka 2 mg per liter) säger man att systemet lider av 
syrebrist. Riktigt låga syrehalter leder till döden för 
bottenlevande fiskarter och andra organismer som 
inte kan undkomma.
 Men syrebristen får också andra följder. När det 
finns tillräckligt med syre på botten så binds fosfor 
i bottensedimenten av särskilda järnföreningar. Men 
när syrehalten sjunker frisätts fosforn från järnfören-
ingarna och kommer ut i vattnet igen. När fosforn 
väl har kommit ut i vattnet kan den återigen användas 
som näringsämne av alger och cyanobakterier, och 
bidra till ökad tillväxt. 

cyanobakterier gynnas av mycket fosfor
I Östersjön finns världens största syrefattiga område 
som har orsakats av människor. Det är i genom-
snitt 49 000 kvadratkilometer stort, större än hela 
Danmark. Syrebristen har fått till följd att det finns 
mycket fosfor i vattnet. 
 När vattnet innehåller mycket fosfor i förhållande 
till kväve gynnas tillväxten av cyanobakterier. Det 

umera verkar alla nyheter om Östersjön vara 
dåliga nyheter. Under somrarna rapporterar  

tidningarna om cyanobakterier (blågröna alger) som 
sköljs upp längs kusterna, förstör baden och kan för-
gifta hundar. Vi hör om bottnar som dör på grund 
av syrebrist, och yrkesfiskarna berättar om hur fiskeri-
näringen skadas av föroreningar i vattnet. Så vad kan 
vi göra för att lösa problemen och förbättra miljön i 
Östersjön? Vilken roll spelar fosforn i sammanhanget?
 Forskarna har under de senaste 30–40 åren känt 
till övergödningen av havet, som till största delen beror 
på kväve och fosfor. De är helt eniga om att vi måste 
minska utsläppen om vi ska kunna förbättra tillstån-
det i Östersjön. Men de diskuterar hur stor betydelse 
kväve och fosfor har i förhållande till varandra. En 
liten grupp forskare menar att det inte är så viktigt 
att minska mängden kväve, medan däremot alla anser 
att mängden fosfor måste minskas för att Östersjöns 
miljö ska förbättras. 
 De bästa uppskattningarna av hur stora minsk-
ningar som krävs kommer från Helsingforskommis-
sionen (Helcom). I en aktionsplan för Östersjön 
(BSAP, Baltic Sea Action Plan) krävs minskningar på 
135 000 ton kväve och 15 250 ton fosfor per år, 
totalt för alla Östersjöländerna tillsammans. Samt-
liga länder runt Östersjön har kommit överens om 
att minska sina utsläpp till havet. 

N
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utsläpp av näringsämnen från och med i dag skulle 
det ändå ta tid innan halterna av näringsämnen i 
Östersjön skulle börja sjunka. Vissa forskare ställer 
sig frågan om det kanske finns några tekniska lös-
ningar som kan användas för att snabbare avhjälpa 
problemen i Östersjön.

beror på att cyanobakterierna inte är beroende av 
att det finns kväveföreningar lösta i vattnet. De kan 
nämligen utnyttja kvävgas (N²) direkt och ”fixera” 
den i cellerna. När cyanobakterierna dör kan det 
kväve de tagit upp återanvändas för tillväxten av nya 
alger. Över en fjärdedel av allt kväve som hamnar 
i Östersjön anses komma från cyanobakteriernas 
kväve fixering. 

Den onda cirkeln
Kvävets och fosforns normala kretslopp förändras 
vid syrefattiga förhållanden och det uppstår en ond 
cirkel (se figur). Kväve stimulerar tillväxten av alger 
under vårblomningen. Många av de här algerna är 
kiselalger som när de dör sjunker till botten. När de 
döda algerna bryts ner förbrukas syre, och det kan 
leda till syrefattiga förhållanden vid botten. Syrebristen 
leder till att det frisätts mer fosfor i vattnet. Då ökar 
tillväxten av cyanobakterier, som fixerar kvävgas. 
 Ju mer kväve som förs in i systemet, desto större 
blir vårblomningarna. Större vårblomningar leder 
till ännu mer syrefattiga förhållanden. Nu har det 
uppstått en ond cirkel. 

Omöjligt tillföra syre direkt
Den enda långsiktiga lösningen på problemet med 
syrefattiga förhållanden och tillväxten av cyanobak-
terier är att minska tillförseln av både kväve och 
fosfor i havet. Men även om vi beslöt att stoppa alla 

Algblomningen på våren styrs av tillgången på kväve. Vårblomningen gör 
att syrebristen förvärras i djupvattnet, och att mer fosfor frisätts från sedi
menten på botten. Den stora mängden fosfor gynnar tillväxten av cyano
bakterier. Cyanobakterierna tillför kväve till vattnet genom att fixera det 
ur luften. Ju mera cyanobakterier på sommaren, desto mera alger på våren. 
Och ju mera alger på våren, desto mera cyanobakterier på sommaren.

Vårblomning av växtplankton

När tillgången
på kväve avtar
dör algerna och
faller tilll botten

Syrefria bottnar

Sommarblomning av cyano- 
bakterier – och kväve�xering
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energikrävande vattenblandning
Den metod för att tillsätta syre som nu undersöks 
är att blanda syrerikt ytvatten med syrefattigt botten-
vatten. Tre olika experiment utförs i de svenska kust-
vattnen, bland annat i Hanöbukten. Vattenbland-
ning har fungerat som ett sätt att tillföra syre i små 
sjöar, men de tekniska utmaningarna för att utforma 
system som är tillräckligt stora för att fungera i Öster-
sjön är enorma. 
 De finns också viktiga miljöaspekter att ta hänsyn 
till. Det gäller bland annat hur en sådan metod skulle  
påverka återväxten av torsk, om och hur vatten-
cirkulationen och strömmarna skulle förändras, och 
om fosforkoncentrationen verkligen skulle minska så 
mycket att förhållandena i Östersjön skulle förbättras. 
Man måste också undersöka hur rederiverksam-
heten skulle påverkas om vi installerade de 100–200 
plattformar med vindkraftverk som behövs för att 
generera de enorma mängder energi som krävs för att 
blanda vattnen. Det finns fortfarande många frågor 
som måste besvaras innan metoden kan användas i 
stor skala i Östersjön.

Fälla fosfor med kemikalier – en etisk fråga
I reningsverken avlägsnas fosfor vanligen med hjälp av  
kemikalier som binder fosforn, som sedan sjunker till 
botten. Det finns kemikalier som skulle kunna fungera 
i havet, till exempel aluminium- eller kalciumsalter. 

Den uppenbara lösningen är helt enkelt att tillföra 
syre direkt. Det har föreslagits att vi skulle placera 
luftningsapparater i Östersjön, kanske i anslutning 
till den nya ryska gasledningen som dras längs med 
Östersjöns botten. Enligt våra beräkningar skulle 
det behövas mellan 2 och 6 miljoner ton syre varje 
år för att ekosystemet skulle få tillräckligt med syre. 
Det motsvarar 20 000–60 000 järnvägsvagnar fulla 
med flytande syre (under högt tryck) som varje år 
skulle behöva tillsättas vattnet. Det här är en omöjlig 
uppgift.

Större saltvatteninflöde förvärrar problemet
Vi skulle också kunna öka inflödet av saltvatten 
genom att gräva upp de bankar mellan Danmark 
och Sverige som för närvarande begränsar mängden 
saltvatten som kommer in i Östersjön. Inflöde av 
saltvatten pressar bort det syrefattiga bottenvattnet 
och för in mer syre. Men syret används snabbt för 
att bryta ner organiskt material, och inom 2 till 6 
månader finns det inget syre kvar i saltvattnet. 
 Det nya saltvattnet är tyngre, vilket begränsar 
blandningen mellan bottenvattnen. Följden blir att 
det uppstår större syrefattiga områden i Östersjön ju 
mer saltvatten det kommer in. Att öka inflödet av 
saltvatten i Östersjön kommer därför bara att för-
värra problemet med syrebrist och frisättning av fosfor 
från sedimenten.
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Musslorna blir inte tillräckligt stora för att tjäna som 
föda åt människor. Vi måste hitta andra använd-
ningsområden för musslorna, annars blir kostnaden 
för att minska mängden näringsämnen mycket högre 
än med konventionella metoder. 
 Slutligen är de områden som kan användas för 
musselodlingar och de mängder näringsämnen som 
kan avlägsnas små jämfört med den totala mängden 
näringsämnen som förs ut i Östersjön. Musslor är 
troligen inte ett kostnadseffektivt sätt att avlägsna 
fosfor och kväve från havet.

Östersjöländerna måste agera snabbare
Målet att hitta en teknisk lösning som kan förbättra 
de syrefattiga förhållandena och minska mängden 
näringsämnen är svårt att nå. Samtliga metoder som 
föreslagits för att förbättra miljön i Östersjön kan 
också innebära allvarliga följder för miljön. Det be-
hövs mycket forskning innan något av dessa förslag 
kan tas i bruk. Dessutom har vi kvar att ordentligt 
utreda vad de olika förslagen kostar och om de är 
praktiskt genomförbara. Vi måste också fråga oss 
hur vi vill att Östersjön ska se ut i framtiden och vad 
vi är villiga att betala för det. 
 Forskarna är överens om att om vi inte gör något 
nu för att minska utsläppen av fosfor och kväve är 
utsikterna för att havet ska kunna återhämta sig och 
få möjlighet att ställa om sig för klimatförändringar 

Men det finns många etiska aspekter som måste 
övervägas. 
 Vad händer om den tillsatta kemikalien även får 
oväntade skadliga effekter? Det är ju inte bara att 
avlägsna kemikalier som tillförts ekosystemet. Att 
tillföra kemikalier är dessutom troligen olagligt enligt 
Londonkonventionen om skydd av den marina miljön. 
Konventionen förbjuder dumpning av kemikalier 
till sjöss.

Tveksamt om musslor är kostnadseffektiva
Går det att använda musslor som finns naturligt 
i Östersjön för att binda upp näringsämnen? När 
vi skördar musslor för att använda som livsmedel 
avlägsnar vi också det kväve och den fosfor de har 
bundit upp. 
 Det finns tre problem med att använda musslor. 
Det första är att musslor filtrerar ut alger från vattnet. 
Efter nedbrytningen av algerna utsöndras resterna 
och sjunker till botten nedanför musselodlingen. Det 
här organiska materialet förbrukar syre, och det kan 
uppstå syrefattiga sediment nedanför odlingen som i 
sin tur kan leda till att de bottenlevande organismerna 
dör. Stora mängder fosfor kommer att frisättas från 
sedimenten och ge näring till ökad algtillväxt och 
försämrad vattenmiljö. 
 För det andra är storleken på de musslor som kan 
växa i de flesta delar av Östersjön mycket begränsad. 
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mycket små. Avsaknad av handling kommer dessutom 
att få mycket negativa följder för de resurser som kan 
utnyttjas för framtida ekonomisk välfärd i hela regio-
nen. Trots denna vetskap har länderna i regionen varit 
långsamma med att genomföra aktionsplanen för 
Östersjön (BSAP), och målet att nå god ekologisk 
status 2021 kommer att bli svårt att nå.
 Politiker från Östersjöländerna måste omedelbart 
införa de sänkta gränsvärden för mängden närings-
ämnen som får släppas ut i havet som man har 
kommit överens om i BSAP. Det finns ett antal åt-
gärder som kan vidtas för att minska utsläppen av 
fosfor och kväve, och de måste omfatta hela samhället.  
Det innebär även ett personligt ansvar för hur vi 
beter oss. Som enskilda individer kan vi bidra till 
bättre miljö i Östersjön bland annat genom att äta 
mindre kött och använda mindre gödningsmedel i 
våra trädgårdar.

Daniel Conley är professor i biogeokemi vid Institutionen 
för geo och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet. 
Han forskar om hur mänskliga verksamheter påverkar 
näringsämnenas naturliga kretslopp och hur marina 
ekosystem reagerar på mänsklig påverkan och klimat
förändringar. Han samordnar Formas starka forsknings
miljö ”Managing Multiple Stressors in the Baltic Sea”. 

FOSFOr I KreTSLOpp
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Kretsloppet i jordbruket kan förbättras

Vid en snabb blick på fosforbalansen för svenskt 
jordbruk kan det verka som om inga åtgärder behövs. 
Men då glömmer man de regionala obalanser som 
finns med överskott i djurtäta områden i skogs- och 
mellanbygder och underskott i spannmålsproduce-
rande slättbygder, skriver Pernilla Tidåker. Även om  
all stallgödsel används på jordbruksmark så kommer 
inte allt grödan tillgodo om tillförseln överstiger be-
hovet. Ackumuleringen leder till misshushållning 
med ändliga resurser. Ett sätt att tackla problemet 
är att integrera foder- och djurproduktion bättre, ett 
annat att separera fosfor ur stallgödsel.

Pernilla Tidåker, Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
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mineralgödsel tog fart efter andra världskriget och 
innebar att livsmedelsproduktionen kunde hålla 
jämn takt med befolkningsökningen. Men den ökade 
användningen innebar också att foderproduktionen 
kunde separeras från djurhållningen eftersom stall-
gödseln som använts i foderproduktionen kunde 
ersättas med mineralgödsel. Billiga transporter för-
stärkte uppdelningen. Områden med djur kunde 
intensifiera sin produktion genom att importera foder-
medel som tidigare hade producerats på gården. Följ-
den blev allt större ackumulering av stallgödsel och 
därmed även importerad fosfor i det inköpta fodret. 
 Den höga ackumuleringen i områden med hög 
djurtäthet leder till lokala och regionala miljöproblem 
eftersom fosforförlusterna till vatten ökar, men inne-
bär också en betydande misshushållning med den 
begränsade fosforresursen eftersom grödornas behov 
är betydligt lägre än det som tillförs marken i form 
av stallgödsel. 
 I andra regioner, bland annat i Sydamerika, har 
den ökande efterfrågan på foder som soja för den 
växande globala djurindustrin förstärkt inslaget av 
ensidiga växtföljder. Med begränsad tillgång till 
stallgödsel måste fosforförsörjningen ske med mineral-
gödsel. Den globala separeringen av djurhållning och 
foderproduktion ger därmed miljöeffekter som kastar 
en skugga långt utanför området där den faktiska 
produktionen äger rum. 

n av förutsättningarna för att livsmedelsproduk-
tionen ska hålla jämna steg med befolknings-

ökningen är att de ändliga resurser som används för 
att producera vår mat används så effektivt som möjligt. 
På senare tid har fosforfrågan fått stort genomslag, 
men för en uthållig jordbruksproduktion måste vi ha 
tillgång till alla de makro- och mikronärings ämnen 
som grödorna behöver. Vi måste handskas ansvars-
fullt med alla dessa för att de ska räcka även för 
framtida generationer. Exempelvis används i dag 17 
miljoner ton mineralgödselfosfor årligen i världens 
jordbruk, men endast en femtedel av fosforn finns i 
maten vi äter. Fosforn är alltså på irrvägar. 
 Den globala fördelningen av fosforgödsling är 
exceptionellt sned. Inom OECD-länderna märks 
Belgien, Nederländerna, Portugal och Storbritannien 
som alla har årliga överskott på mer än 10 kg fosfor 
per hektar. Belgien toppar statistiken med en årlig  
ackumulering som överskrider 20 kg fosfor per hektar.  
Ackumuleringen av fosfor till områden med redan 
hög djurtäthet utgör hälften av all fosfor som används 
i världen. I det afrikanska jordbruket sker i stället en 
successiv tömning av markens förråd på grund av att 
bortförseln överskrider tillförseln.

misshushållning med begränsad resurs
Vad är bakgrunden till den höga fosforackumule-
ringen i Västeuropa? Den globala användningen av 

E
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återfinns sedan i stallgödseln och ingår således i ett 
internt kretslopp inom jordbruket. 
 Utöver det finns en omfattande tillförsel av foder  
som inte är inhemsk foderproduktion. Den posten ut-
gör den enskilt största tillförseln av fosfor till svenskt 
lantbruk, i paritet med inköpt fosfor i mineralgödsel. 
En mindre del av detta (cirka 2 000 ton) är restpro-
dukter från livsmedelsindustrin som används som 
foder och därmed ingår i ett effektivt kretslopp. 
Huvuddelen är dock importerat foder, varav soja-
mjöl utgör en betydande del. Utöver mineralgödsel 

Tillgång på mineralgödsel har också minskat driv-
kraften att återföra urban växtnäring och andra rest-
produkter som tidigare använts i jordbruket.

Fosforflöden i det svenska jordbruket
Hur ser fosforsituationen ut på svenska gårdar? 
Generellt är fosforstatusen i marken god, och det 
beror på en kontinuerlig uppgödsling under 1900- 
talet. Mer än hälften av åkerarealen ligger i de båda 
högsta klasserna för förrådsfosfor. Mest fosfor användes 
i början av 1970-talet då användningen årligen upp-
gick till 70 000 ton. Mineralgödseltillförseln har sedan  
dess haft en nedåtgående trend. Förändringarna 
hänger ihop med odlingens minskade behov och 
gödslingens sämre lönsamhet. I dag uppgår försälj-
ningen av fosfor i mineralgödsel till cirka 10 000 ton 
per år, men variationen mellan enskilda år kan vara 
betydande beroende på prisbilden på gödselmedel 
och grödor. I dag är faktiskt försäljningen av både 
kalium och svavel mer än dubbelt så hög som fosfor-
försäljningen.
 I figur 1 visas fosforflödena i det svenska jord-
bruket år 2009 uttryckt i tusental ton. En stor del 
av fosforflödena inom jordbruket är interna. Det 
är inhemsk spannmål och baljväxter som används 
som foder i svensk djurproduktion (den högra av de 
två tjockaste pilarna i figuren). Exakt hur mycket är 
svårt att kvantifiera. Största delen av den här fosforn 

Foder från
svenskt
jordbruk
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Figur 1. Fosforflödena i det svenska jordbruket år 2009 (i tusental ton). 
Siffrorna är främst hämtade från SCB. Den totala jordbruksarealen är 
3,1 miljoner hektar. 
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känsliga sjöar och innanhav. Slutligen har många 
svenska lantbrukare deltagit i rådgivning som fokuserat 
på att effektivisera användningen av växtnäring och 
minska förlusterna till luft och vatten, till exempel 
genom ”Greppa näringen”.
 

och stallgödsel tillförs åkermarken även en mindre 
mängd urban växtnäring, främst fosfor från avlopps-
slam, men även fosfor från rötat hushållsavfall och 
avfall från livsmedelsindustrin.

Nära fosforbalans
Totalt sett har vi nära nog balans av fosfor i det svenska 
jordbruket. Den nationella balansen för år 2009 visar 
på ett genomsnittligt överskott på 1 kg fosfor per 
hektar, vilket är en minskning från tidigare år. Men 
det finns en regional obalans som illustreras i figur 
2. I Götalands skogsbygder är djur tätheten relativt 
hög, och här är fosforöverskottet 4 kg per hektar och 
år. Här finns mer stallgödsel än vad som kan utnyttjas 
av grödorna. I Götalands södra slättbygder är i stället 
underskottet 4 kg per hektar. I dessa områden som 
i huvudsak domineras av spannmålsproduktion till-
förs alltså mindre fosfor än vad grödorna för bort, 
vilket bidrar till att markens förråd av fosfor successivt 
minskar. 
 Sverige har alltså en betydligt bättre fosforbalans 
än många andra länder. En förklaring är att djurtät-
heten är lägre i Sverige jämfört med många andra 
OECD-länder. Vi har dessutom en striktare lagstift-
ning än omvärlden kring hur mycket fosfor som får 
tillföras åkermarken. Detta tak är ursprungligen satt 
med tanke på att minska risken för att växtnäring 
förloras till vatten och orsakar övergödning i våra 
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Figur 2. Tillförseln av fosfor är i det närmaste i balans med bortförseln 
om man ser till Sverige i stort, och överskotten minskar. Men det finns lite 
större obalans i vissa regioner. 
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djurgårdar till spannmålsgårdar? I viss utsträckning 
sker redan detta. Gårdar med hög djurtäthet kan sluta 
spridningsavtal med grannar för att uppfylla lagkraven. 
 Fjäderfägödsel är tämligen koncentrerad redan när 
den utsöndras och kan därför transporteras kostnads-
effektivt längre sträckor. Men gödsel från nötkreatur 
och grisar är betydligt mer skrymmande, och längre 
transporter blir dyra. Men skulle man inte kunna 
koncentrera stallgödseln och därmed minska kost-
naden och energianvändningen för transporten? Det 
finns en rad olika metoder för att separera stallgödsel 
i en fast och en flytande fas, allt från relativt billiga 
tekniska lösningar med begränsad effekt (metoder 
som bygger på mekanisk silning och pressning av 
gödseln), till centrifugering, kemisk fällning och in-
dunstning som är betydligt dyrare metoder. Främst 
diskuteras dessa metoder för biogasanläggningar, 
men i Holland används separering av stallgödsel på 
gårdsnivå. Principen bygger på att fosfor koncentreras 
till en fast fraktion som kan säljas till växtodlings-
gårdar. Den flytande fraktionen innehåller mer kväve 
och kalium som sprids i gårdens närhet.
 Olika separeringsmetoder kan alltså användas för 
bättre fördelning av fosfor mellan regioner. Men det 
kan bli dyrt, och det kan gå åt mycket energi för 
separeringen. Fosfor i stallgödsel har hög växttill-
gänglighet som kan jämföras med växttillgänglig-
heten hos mineralgödsel. Om man däremot skulle 
fälla ut fosfor med kemiska fällningskemikalier (som 

effektivare fosforanvändning på gården
I en framtid med mindre tillgång på högkvalitativ 
råfosfat måste jordbruket hushålla med fosfor. Hur 
kan detta göras på olika nivåer i Sverige? En bättre 
fördelning av stallgödseln på den egna gården är en 
sådan effektiv åtgärd. Det har ofta funnits en tradition 
att sprida stallgödseln närmast gårdens centrum med 
följd att fosforn koncentrerats på vissa fält. Med hjälp 
av rådgivning om hur stallgödseln bäst används på 
gården har kompletterande inköp av mineralgödsel 
kunnat minska, något som bidrar till att minska fos-
foröverskotten. Dessa erfarenheter av hur rådgivning 
kan användas som verktyg för att identifiera olika 
åtgärder på den egna gården är användbara även i 
andra länder. 
 En annan åtgärd som man kan göra inom befintlig 
drift är att minska fosforinnehållet i foderstaten. Det 
kan göras genom fasutfodring, det vill säga genom 
att anpassa foderstaten beroende på djurens tillväxt-
fas, och att tillföra enzym som ökar fosforns till-
gänglighet i fodret. (Mer om detta kan du läsa i Kjell 
Holtenius kapitel i boken.) 

Är separering av stallgödsel lösningen?
Den stora utmaningen ligger i att utnyttja stallgödseln 
bättre regionalt. Överskott av fosfor på djurgårdar 
belyser att stallgödseln inte är tillräckligt jämnt för-
delad. Men om nu stallgödseln borde fördelas bättre 
så skulle man väl kunna transportera stallgödsel från 
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Mycket tyder alltså på att det effektiva och hållbara 
jordbruket måste hushålla med all växtnäring och 
inte återvinna ett växtnäringsämne på bekostnad av 
något annat. Annars kanske vi snart hamnar i en 
diskussion om ”peak kalium” eller ”peak svavel”. Åt-
gärder för att separera fosfor måste sättas i relation 
till den extra energianvändning som detta för med 
sig och bör snarare motiveras som ett sätt att minska 
risken för fosforläckage än som ett enkelt sätt att öka 
resurseffektiviteten.

Vägar framåt
Var allt bättre förr? Nej, visserligen var djurhållning 
och foderproduktion i bättre balans. Men metoderna 
för att lagra och sprida stallgödsel var ofta undermåliga, 
med stora förluster som följd. Vi ska alltså inte backa 
in i framtiden utan snarare ta fasta på det bästa från 
olika produktionssystem. I dag finns betydligt bättre 
metoder för att ta hand om växtnäringen i stallgöd-
seln och sprida med precision på fältnivå. Det finns 
en potential att utnyttja ytterligare 6 000 ton fosfor 
i den urbana växtnäringen i Sverige. Ökad framtida 
återföring av kvalitetssäkrad urban växtnäring är en 
annan viktig pusselbit mot en uthållig växtnärings-
försörjning. 
 Vid en snabb blick på fosforbalansen för svenskt 
jordbruk kan det tyckas som om inga åtgärder be-
hövs för att effektivisera fosforanvändningen. Men 

i dag görs vid avloppsreningsverk) kan växttillgäng-
ligheten försämras, vilket innebär att mer fosfor kan 
behöva tillföras för att bibehålla avkastningen. 

Är fosfor så speciellt?
Innan vi börjar införa separeringsmetoder för fosfor 
måste vi också ställa frågan om just fosfor har en 
sådan särställning gentemot andra växtnäringsämnen 
att det är resursmässigt motiverat att ensidigt foku-
sera på fosfor. Behovet av både svavel och kalium är 
större än behovet av fosfor i dagens svenska jordbruk. 
Samtidigt är de brytvärda tillgångarna av kalium 
och sannolikt även svavel minst lika begränsade som 
för fosfor. US Geological Survey som årligen rappor-
terar om tillgång och efterfrågan på olika mineraler 
anger till exempel att de brytvärda reserverna med 
dagens efterfrågan och pris räcker mindre än 400 
år för fosfor och knappt 300 år för kalium. Men det 
troliga är att efterfrågan på växtnäring kommer att 
öka, och det kan förkorta livslängden på samtliga 
växtnäringsresurser väsentligt. Den stora kvantiteten 
av försåld växtnäring utgörs av kvävegödsel. Till-
verkningen av mineralkväve använder sig visserligen 
av den outsinliga kvävgasen i lufthavet, men detta 
sker med hjälp av fossila bränslen, främst naturgas, 
med kortare förväntad livslängd än många växt-
näringsämnen.
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och certifieringssystem hitta former där dessa posi-
tiva synergieffekter bättre tas tillvara. 
 Att förändra produktionsinriktningen på en gård 
tar tid. Just därför är det viktigt att redan nu stimu-
lera till fortsatta åtgärder som minskar den regionala 
ackumuleringen och effektiviserar växtnäringsan-
vändningen på olika nivåer.

Pernilla Tidåker är postdoktor på Institutionen för 
växtproduktionsekologi vid SLU, och verksam inom 
forskningsinitiativet Framtidens Lantbruk. Hennes 
forskning är bland annat inriktad på analys av mång
funktionella jordbrukssystem ur ett livscykelperspektiv.

då glömmer man de regionala obalanser som finns 
med överskott i djurtäta områden i skogs- och mellan-
bygder och underskott i spannmålsproducerande 
slättbygder (figur 2). Även om i princip all stallgödsel 
används på jordbruksmarken så kommer inte allt 
grödan tillgodo om tillförseln överstiger behovet. 
Denna ackumulering leder till en onödig misshus-
hållning med ändliga resurser. 
 Beroendet av fosforgödselmedel är dessutom be-
tydligt större än de cirka 10 000 ton som köps in 
av svenska lantbrukare. För att producera det foder 
som lantbruket importerar behövs minst lika mycket 
fosforgödselmedel till i andra länder. Detta ”virtuella” 
behov av fosforgödselmedel i svenskt lantbruk be-
höver vi också komma tillrätta med. Genom att öka 
självförsörjningsgraden av foder på gårdsnivå eller  
genom samarbete med närliggande växtodlings-
gårdar återförs stallgödseln till den foderproducerande  
marken. Om dessutom djurhållningen fördelas jämnare 
regionalt kan vi skapa förutsättningar för att stall-
gödsel kommer ännu bättre till nytta. Ökad integre-
ring av foderproduktion och djurhållning innebär 
att mineralgödsel i första hand kan användas som 
komplement till de organiska gödselmedel som redan 
cirkulerar i systemet. På köpet får vi mer varierade 
växtföljder som kan minska användningen av be-
kämpningsmedel och bibehålla en hög skördepoten-
tial. För att uppnå detta måste framtida miljöstöd 
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Fakta om avloppsrening och slam

Avloppsslam är en biprodukt från avloppsrenings-
verkens reningsprocess. Ju effektivare reningsverken  
arbetar, desto mer slam bildas det och desto fler 
oönskade ämnen och organismer hamnar i slammet. 
Slammet är en spegel av samhällets kemikalie-
användning, och samtidigt en källa till växtnärings-
ämnen som borde gå i kretslopp. 

Utvecklingen av vatten och avlopp i Sverige har 
genomgått tre epoker: folkhälsa, miljöskydd och 
kretslopp. VA-systemen byggdes upp från slutet av 
1800-talet fram till 1960-talet med först folkhälsa 
och sedan miljöskydd som drivkrafter. En paratyfus-
epidemi 1953 drev fram en lag som ålade kommu-
nerna att ta hand om sitt avloppsvatten i reningsverk. 
Från 1960-talet blev övergödning i sjöar allmänt 
erkänt som problem, och under 1970-talet fick re-
ningsverken särskilda statsbidrag för att införa kemisk 
fällning av fosfor. Från 1980-talet diskuterades krets-
lopp av växtnäringsämnen i avloppsslam och vilka 
för- och nackdelar det kunde ha. 

Från slamstopp till certifiering
Under mitten av 1980-talet användes 40 procent 
av slammet i jordbruket. År 1986 började slammet 
ifråga sättas, och 1987 blev det på många håll slam-
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stopp från lantbrukets sida. Runt 1990 användes 
bara cirka 25 procent av slammet i jordbruket. År 
1994 träffades en överenskommelse om samarbete 
kring slam mellan Naturvårdsverket, Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och VAV (branschorganisation 
för VA-verken; numera Svenskt Vatten). År 1996 
användes cirka 35 procent av slammet i jordbruket; 
av resten gick det mesta till deponi. Hösten 1999 
införde LRF återigen ett slamstopp, det vill säga en 
rekommendation till lantbrukarna att inte använda 
slam som växtnäring. Stoppet var direkt föranlett av 
ett uttalande i radion av Naturvårdsverket när det 
gällde bromerade flamskyddsmedel som hittats i slam. 
 År 2000 kom en deponiskatt, och år 2005 blev 
det förbjudet att deponera organiskt material, bland 
annat slam. År 2001 startade ett samarbete mellan 
VA-branschen, Livsmedelsföretagen, LRF och konsu-
mentrepresentanter, och år 2002 drog arbetet med 
certifieringssystemet Revaq igång. Syftet med systemet  
är att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med åter-
föring av slam till jordbruk. Det betyder bland annat 
att reningsverket ska bedriva ett aktivt uppströms-
arbete för att minska föroreningarna vid källan så att 
de inte når avloppsreningsverket. 

Vad händer i avloppsreningsverket?
Figur 1 visar ett avloppsreningsverk med mekanisk, 
biologisk och kemisk rening. Slam bildas på tre ställen  
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i processen. I rensgaller och sandfång i den mekaniska 
reningen avskiljs grovt material som trasor, plast, 
hår och sand. Detta material behandlas för sig och 
blandas inte med slammet. I den efterföljande för-
sedimenteringen avskiljs partiklar med högre densitet 
än vatten. De består huvudsakligast av organiskt 
material.
 I den biologiska reningen avskiljs bland annat löst 
organiskt material med hjälp av mikroorganismer 
som livnär sig på materialet. De växer till och klumpar  
ihop sig till flockar som avskiljs i en efterföljande sedi-
menteringsbassäng. Om den biologiska reningen 
utformas på ett särskilt sätt kan den också avskilja 
fosfor (biologisk fosforrening) och kväve. 
 I den kemiska reningen tillsätts ett fällningsmedel 
(med järn- eller aluminiumjoner) som fäller ut den 
lösta fosforn i form av järnfosfat eller aluminium-
fosfat. Slammet som bildas avskiljs oftast genom sedi-
mentering. Den kemiska reningen kan även finnas i 
samband med försedimenteringen (så kallad förfäll-
ning) eller i samband med den biologiska reningen 
(simultanfällning). Många av de stora reningsverken 
har dessutom ett sandfiltersteg efter eftersedimente-
ringen för att ta bort ytterligare partiklar och fosfor.

Vad händer med slammet?
Slam från de tre olika reningsstegen leds till stabili-
sering och avvattning (figur 2). Efter det innehåller 

Mekanisk rening

Grovrens

Rensgaller

Avlopps-
vatten

Sandfång    Försedimentering

Omrörning
Luftning

Sedimentering

Fällnings-
medel

Flockning Sedimentering

Renat 
vatten

Sand Slam

Returslam

Slam

Slam

Biologisk rening

Kemisk rening

Figur 1. Ett avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening. 
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person och år. Detta slam innehåller unge fär 6 000 
ton fosfor. De vanligaste användnings områdena 
är i dag till anläggningsjord för exempelvis idrotts-
anläggningar och parker, och för att etablera ett växt-
täcke på avslutade avfallsdeponier och när gruvom-
råden ska återställas. Ungefär en fjärdedel av slammet 
används för gödsling av jordbruksmark. 

Vad säger Svenskt Vatten?
Svenskt Vatten uppmuntrar reningsverken att ha 
flera olika användningsområden möjliga för sitt 
slam – och att inte lägga alla ägg i samma korg. Slam-
användningen ska vara miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar. De reningsverk som väljer att 
använda slammet på jordbruksmark ska alltid vara 
Revaq-certifierade. År 2010 användes totalt 53 000 
ton TS slam på åkermark. Av det kom cirka 75 procent 
från reningsverk som var Revaq-certifierade eller på 
gång att certifieras. Mot slutet av år 2011 var cirka 
25 reningsverk i Sverige certifierade. 

Birgitta Johansson, Formas

Lästips
• Friskt vatten och rena sjöar, Från VAV till Svenskt 

Vatten 1962–2002, Svenskt Vatten 2002.

Rötning

Avvattning

Rejektvatten (åter till reningsprocessen)

Avvattnat
slam

Biogas

Rötat 
slam

Slam från
mekanisk,

biologisk
och kemisk
rening

slammet mindre vatten, mindre organiska ämnen 
som kan orsaka lukt, och mindre sjukdomsfram-
kallade organismer. Stabilisering sker oftast genom 
rötning, då det utöver rötslam också bildas energirik 
metangas (biogas). Mindre reningsverk transporterar 
ofta slammet oavvattnat till ett större reningsverk. 
En del reningsverk kalkar slammet i stället för att 
röta det, och en del stabiliserar det inte alls. De 
reningsverk som levererar slam till jordbruk minskar 
innehållet av smittämnen ytterligare genom att ge-
nomföra rötningen vid hög temperatur (cirka 55 
grader) eller genom att långtidslagra slammet innan 
det används.
 De svenska reningsverken producerar årligen cirka  
1 miljon ton slam eller cirka 70 kg per ansluten person.  
Omräknat till torrsubstans (TS) är det totalt ungefär 
220 000 ton TS slam per år eller 22 kg TS slam per 

Figur 2. Efter reningsprocessen går slammet till stabilisering (oftast genom 
rötning) och därefter till avvattning. Rejektvattnet från avvattningen går 
tillbaka till reningsprocessen. Rötningen sker vid 35–37 grader eller vid 55 
grader och innebär en viss minskning av de smittämnen som finns i slammet. 
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Fosfor i kretslopp – en läsanvisning 

Intresset för fosforåtervinning ökar i många länder, 
särskilt i Nordeuropa. Möjligheter till återvinning och 
användning i jordbruket tas upp i en lång rad artiklar i 
resten av boken. Läsaren kommer att se att det finns 
många utmaningar och intressanta tekniska och 
miljö mässiga aspekter att värdera och ta ställning till. 

I boken beskrivs fyra möjligheter att återföra fosfor: 
• Spridning av avloppsslam på åkrar
• Spridning av urin på åkrar
• Fosforutvinning från avloppsvatten 
• Fosforutvinning från slamaska 

Det framgår tydligt att det för närvarande inte är 
möjligt att peka ut det rätta sättet att få tillbaka fosfor 
till lantbruket. De fyra metoderna har var och en sina 
fördelar och nackdelar. Den mängd fosfor man teo-
retiskt kan återvinna om respektive metod används 
för allt avlopp i hela Sverige varierar mellan cirka 10 
och 90 procent beroende på vilken teknik man väljer. 
I praktiken kommer mängden att vara mindre.

Små fosformängder
Ett generellt problem för alla fyra metoderna är att 
få fram en produkt med tillräckligt bra kvalitet. Fos-
for är i avloppsvatten blandad med metaller, smitt-
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ämnen och farliga organiska ämnen. När fosforn 
återförs till åkermark måste kvaliteten på produkten 
leva upp till dagens krav, och helst också till framtida 
krav som vi inte vet något om i dag. För metaller och 
smittämnen finns det krav i dag när det gäller slam-
gödsling, men för organiska föroreningar saknas det 
krav i flertalet länder, och det är oklart hur stor risk 
svårnedbrytbara organiska ämnen utgör. Metaller 
och organiska föroreningar kan delvis kontrolleras i 
samhället, särskilt från industrier. Smittämnen måste 
kontrolleras före användningen av slammet. 
 Det är ett problem med alla de fyra alternativen att 
det är mycket små fosformängder som ska hanteras sett 
från industriell synpunkt. Det gör metoderna mycket 
dyra och resurskrävande. I samtliga fall utom slam-
användning på jordbruksmark krävs det stora in-
vesteringar i infrastruktur som måste värderas noga 
innan det tas beslut. Man måste också vara noga när 
man värderar hur miljön påverkas av resursåtgången 
för de olika alternativen. 

Lång tidshorisont
Det kommer att ta lång tid innan större delen av 
fosforn i svenskt avloppsvatten kan återföras till 
åkermark. De två metoderna som är baserade på 
tekniska lösningar på avloppsreningsverk (fosfor-
utvinning ur slamaska och avloppsvatten) kan genom-
föras inom 10−20 år, medan det för de två andra 
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metoderna (spridning av slam eller urin) krävs 
mycket stora förändringar i samhället (bland annat  
förändrad kemikalieanvändning) och i bostads-
beståndet. Här kommer tidshorisonten att vara mer 
än 50 år innan större delen av fosforn kan återföras. 
I dag återförs cirka 25 procent av slammets fosfor i 
Sverige. 
 För beslut som tar 20−50 år att genomföra finns 
det stor risk att metoderna om 50 år kommer att 
anses som suboptimala därför att samhället och våra 
kunskaper har utvecklats. Om man går 50 år tillbaka 
i tiden kan man få ett intryck av hur synen på miljö-
påverkan och bra tekniska lösningar har ändrat sig. 
Nästan alla gränsvärden är sänkta, till exempel för 
metaller. Det är rätt säkert att gränsvärdena inom 
den nuvarande certifieringen av avloppsslam (Revaq) 
kommer att ändras under de närmaste 20 åren. En 
intressant fråga är hur det kommer att påverka valet 
av återvinningsmetod.
 Avloppsvatten innehållar också andra värdefulla 
näringsämnen än fosfor. Därför måste vi noga över-
väga hanteringen av fosfor i framtiden. Vi kan inte 
förvänta oss att en enskild metod ska kunna lösa 
problemen. Den optimala metoden kommer att 
variera med de lokala förhållandena, och problemen 
på sikt blir att de lokala förhållandena kommer att 
ändra sig och göra det som är optimalt i dag icke-
optimalt år 2060.

Inga enkla lösningar
För alla metoderna gäller att det finns många pro-
blem som ska lösas. Det krävar teknisk utveckling, 
utveckling av människors attityder samt lagstiftning. 
Läsaren får mycket kunskap i bokens många kapitel, 
men det är inte lätt att dra slutsatser. När man läser 
måste man komma ihåg att det finns: 
• inga enkla lösningar
• inga snabba lösningar
• ingen standardlösning
• många resursaspekter som ska värderas
• mycket teknisk utveckling som är nödvändig

Mogens Henze, DTU

Mogens Henze är professor emeritus vid Institut for 
Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. 
Han har arbetat med separation av näringsämnen från 
avloppsvatten sedan 1970, och har skrivit en rad böcker 
om avloppsvattenrening. Han var chefredaktör för 
tidskriften Water Research åren 2000−2010.
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Fosforåtervinning ur avlopp 
– Naturvårdsverkets aktionsplan

Miljömålsberedningen presenterade i mars 2011 ett 
etappmål till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 
Etappmålet säger att år 2015 ska minst 60 procent 
av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv 
mark, varav minst hälften till åkermark. Hur ska det 
gå till? Vad säger Naturvårdsverket i sin aktionsplan 
för återföring av fosfor ur avlopp? Martin Holm och 
Håkan Staaf förklarar hur det är tänkt från myndig-
hetens sida. 

Håkan Staaf, 
Naturvårdsverket. 

Martin Holm, 
Naturvårdsverket. 
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Återföring av näringsämnen från avlopp kräver ett 
långsiktigt och målmedvetet arbete. Arbetet med 
utbyggnad av näringsåterförande system måste vara 
välgrundat och långsiktigt hållbart, såväl hälso- och 
miljömässigt som ekonomiskt och socialt. 
 Förutom successivt skärpta gränsvärden för de 
avloppsfraktioner som används på åkermark måste 
det till åtgärder inom många områden för att åter-
föringsmålet ska nås. Det breda arbetet för ett gift-
fritt samhälle måste givetvis fortsätta. Miljöarbetet 
inom EU och internationellt är också viktigt.

Tre vägar att uppnå återvinningsmålet
Vi ser tre huvudvägar att återföra fosfor från avlopps-
system som växtnäring: slamspridning, sorterande 
toalettsystem och fosforutvinning ur avloppsvatten, 
slam eller aska från slamförbränning (figur 1). 
 Det är Naturvårdsverkets uppfattning att åter-
föring av näring från avlopp kan ske genom fortsatt 
slamspridning. Men för att långsiktigt uppnå miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö måste merparten av dagens 
slam förbättras ytterligare.
 En annan möjlighet att uppnå återföringsmålet 
är att bygga ut sorterande toalettsystem som separerar 
urin och fekalier (avföring). Sådana system fångar 
upp relativt mycket näringsämnen, men avsevärt 
mindre föroreningar än dagens slam. 

aturvårdsverket fick 2009 i uppdrag av reger-
ingen att revidera ”Aktionsplan för återföring 

av fosfor ur avlopp” från 2002. I uppdraget ingick 
att utreda konsekvenserna av olika sätt att behandla 
avloppsslam med tanke på hälsa och miljö. Natur-
vårdsverket skulle också utvärdera användning av 
avloppsslam på mark i förhållande till andra behand-
lingsmetoder. Uppdraget redovisades till regeringen 
i april 2010. 

Slutsatser och åtgärder 
Naturvårdsverket anser att näringen från avlopp ska 
användas som växtnäring och ersätta mineralgödsel. 
Därmed minskar behovet av mineralgödsel sam-
tidigt som kretsloppet för näringsämnen sluts. Att 
sluta kretsloppen innebär också att man motverkar 
den övergödning som beror på att växtnäring från 
avlopp hamnar på olämplig plats. Man minskar 
samtidigt de miljö- och resursproblem som hänger 
ihop med gruvbrytning av fosfatmalm och gödsel-
medelstillverkning. 
 Aktionsplanen handlar om återföring av fosfor som 
växtnäring, men vi ser också starka skäl till att sam-
tidigt försöka återföra fler näringsämnen, främst svavel, 
kväve och kalium. Att ensidigt fokusera på fosfor kan 
leda till tekniska lösningar som inte är optimala i ett 
långsiktigt perspektiv. Metoder med potential att åter-
föra fler näringsämnen bör därför prioriteras. 

N
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Ett tredje alternativ är att använda sig av någon teknik 
som skiljer ut näringsämnen ur avloppsvattnet, från 
slammet eller ur aska från slam som har förbränts. 
 Kommunerna har ansvar för att välja de lösningar 
som passar den enskilda kommunens eller regionens 
förutsättningar, och som leder mot det långsiktiga 
målet. Lösningarna kan alltså komma att variera i 
landets kommuner. 

Kostnader och stöd till teknikutveckling
Att återföra mer näring från avlopp kommer sanno-
likt att bli dyrare än i dag, oavsett vilka system som 

SLAMSPRIDNING

FOSFORUTVINNING

URIN

UR AVLOPPSVATTEN UR ASKA EFTER
SLAMFÖRBRÄNNING

UR SLAM

AVFÖRING

FOSFORÅTERFÖRING
FRÅN AVLOPPSSYSTEM

SORTERANDE 
TOALETTSYSTEM

Figur 1. Naturvårdsverket ser tre huvudvägar att återföra fosfor från 
avloppssystem till åkermark och annan produktiv mark. 

utvecklas. Kostnaderna är svåra att beräkna. Det 
gäller åtgärder som krävs för att uppnå ett accepta-
belt slam, och det gäller utveckling och införande 
av sorterande eller fosforutvinnande system eftersom 
detta inte är beprövad teknik. 
 Teknikutveckling och prövning av olika system-
lösningar i större skala är enligt vår bedömning en 
förutsättning för att olika alternativ bättre ska kunna 
värderas samhällsekonomiskt. Det är inte rimligt att 
anta att hela denna utvecklingskostnad kan bäras av 
enskilda kommuner. För att få till stånd en utveckling 
och användning av nya metoder kommer det därför 
troligen att krävas investeringsstöd. 

Återföring från små avlopp
Det finns cirka 700 000 småskaliga avloppsanlägg-
ningar med WC-anslutning i Sverige. Här bedöms 
möjligheten vara god att successivt öka återföringen 
av fosfor och annan växtnäring. Detta minskar sam-
tidigt övergödningen. Men kostnaderna för ökad 
återföring har inte följts upp sedan den ursprungliga 
aktionsplanen togs fram år 2002. För att få till stånd 
ökad återföring av växtnäring från enskilda avlopp 
behövs det regler för användning, stöd till certifie-
ring samt stöd till forskning och utveckling. 
 För planering och utbyggnad av långsiktigt håll-
bara avloppssystem anser Naturvårdsverket att VA-
planer är ett strategiskt styrmedel som bör öka i 
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användning, till exempel som en del av de kommu-
nala översiktsplanerna. 

Ny regeringsförordning för slam behövs
Ökad kunskap behövs generellt när det gäller flö-
den av föroreningar i samhället och deras effekter. 
I aktionsplanen föreslår vi flera utredningar för att 
ytterligare klargöra omfattningen och betydelsen av 
föroreningsflöden (metaller och organiska ämnen) 
som kan hamna i avloppet. Vi föreslår också skärp-
ningar i regelverket för metaller i slam som ska an-
vändas på åkermark (tabellerna 1 och 2), och nya 
regler för smittskydd. Dessa regler bör sammanföras 
i en regeringsförordning. 

Tabell 1. gränsvärden för avloppsslam som ska användas 
för jordbruksändamål samt Naturvårdsverkets förslag på 
förändringar. Ändringsförslagen är markerade med fet stil.

 gränsvärden från 1998 Naturvårdsverkets
 (mg/kg TS i slam) förslag 2010 
  (mg/kg TS i slam)

bly	 100	 100

Kadmium	 2	 1,3

Koppar	 600	 600

Krom	 100	 100

Kvicksilver	 2,5	 1

Nickel	 50	 50

Silver	 -	 8

Zink	 800	 800

Tabell 2. gränsvärden för tillförd mängd metaller till  
åkermark vid gödsling med slam. Naturvårdsverkets  
ändringsförslag är markerade med fet stil. 

 gränsvärden Naturvårdsverkets
  från 1994 (g/ha, år) förslag 2010 (g/ha, år)

bly		 25		 25	

Kadmium		 0,75		 0,55 

  0,45 (år 2020) 

  0,35 (år 2025) 

Koppar		 300		 300

Krom		 40		 40	

Kvicksilver	 1,5		 0,8	

Nickel		 25		 25	

Silver		 -		 6	

Zink		 600		 600	

Vi bedömer att arbetet med miljömålet Giftfri miljö 
och kemikalielagstiftningen samverkar med förslagen 
i Naturvårdsverkets utredning så att den långsiktiga 
användningen av avloppsfraktioner blir förenlig med 
miljömålet Giftfri miljö. 
 Tillförsel av kadmium till åkermark är en viktig 
aspekt vid användning av avloppsfraktioner. Studier 
pekar på att redan dagens kadmiumintag innebär 
risker för negativa hälsoeffekter. Vi föreslår därför 
gränsvärden för kadmiumtillförsel som innebär att 
man i princip från år 2025 har balans mellan till- 
och bortförsel av kadmium från avloppsfraktioner 
till åkermarken genom att mängden kadmium som 
får tillföras inte är större än vad som följer med grödan 
vid skörd. Bidraget till människors kadmiumintag 
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av skog. Ett annat möjligt användningsområde kan 
vara framställning av anläggningsjord som används 
bland annat vid anläggning av vägslänter, golfbanor 
och parkmark. I det senare fallet rör det sig ofta om 
en engångsgödsling.
 Hur långt från målet är vi? I dag går cirka 25 pro-
cent av slammet från avloppsreningsverken till åker-
mark (figur 2). När det gäller användning på annan 
produktiv mark är underlaget mer osäkert. Visserligen 
används betydande delar av slammet till att producera 
anläggningsjordar, men dessa har inte alltid en miljö-
mässigt bra sammansättning. Anläggningsjord med 

från användning av slam och andra avloppsfraktioner 
är dock mycket begränsat. 
 Vi föreslår också skärpningar av gränsvärdet för 
kvicksilver för att minska tillförseln till åkermark. 
Dessutom föreslår vi att silver begränsas, dels genom 
regler för tillförsel till åkermark, dels genom regler för 
halter i avloppsfraktioner. I dag finns inget gräns-
värde alls för silver. 
 Vi anser i nuläget inte att det behöver införas gene-
rella regler för organiska föroreningar i avloppsfrak-
tioner. Men vi vill ha en mer omfattande övervak-
ning och kartläggning av både kända och mindre 
kända organiska föroreningar. 
 Naturvårdsverket bedömer att nuvarande hantering 
av avloppsfraktioner inte ger ett tillräckligt säker-
ställt smittskydd och föreslår därför ökade och tydli-
gare krav på behandling så att smittämnen avdödas. 
Eftersom smitta kan spridas till människor och djur 
oavsett användningsområde, föreslår vi också att 
kraven omfattar användning av avloppsfraktioner på 
all mark och inte bara åkermark som i nuläget. 

Några svar som inte framgår av regeringsuppdraget 
Vad ska växa på den produktiva mark som inte är 
åkermark? Fokus bör ligga på att fosforn och andra 
växtnäringsämnen nyttiggörs och ersätter mineral-
gödsel. Det gäller även användning i skogsmark, 
till exempel om det blir aktuellt med intensivodling 

Slamanvändning i Sverige

Ej redovisat 
16%  

Åker 26% 

       Annan 
användning 8%  

Deponitäckning 
20% 

Anläggningsjord 
27% 

Deponering 3% 

Figur 2. Användning av avloppsslam i Sverige år 2008. Omkring 26 
procent av slammet gick då till jordbruket och ungefär lika mycket till 
anläggningsjord.
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Martin Holm är handläggare på Naturvårdsverket och 
arbetar i huvudsak med frågor som rör avloppsrening.

Håkan Staaf är handläggare på Naturvårdsverket där 
han tidigare har arbetat med övergödning och havsmiljö
frågor.

Lästips 
På www.naturvardsverket.se:
• Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp, 

Rapport 5214, Naturvårdsverket 2002. 
• Uppdatering av ”Aktionsplan för återföring av 

fosfor ur avlopp”, Naturvårdsverket 2010.

slam innehåller i dag ofta mer slam – och därmed 
mer fosfor – än vad som är motiverat ur närings-
synpunkt enligt de certifieringsregler som finns för 
anläggningsjord.
  Går det att gödsla med ännu mer slam? Etappmålet 
inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö omfattar  
60 procent av slammet. Det är svårt att säga om 
man med slamanvändningen kan nå etappmålet till 
år 2015 som Miljömålsberedningen föreslog i mars 
2011. Det beror bland annat på det framtida fosfor-
priset, som påverkar intresset för alternativ till tradi-
tionella gödselmedel. 
 Hur rent kan slammet bli? Slammet speglar sam-
hället genom att de ämnen som används i samhället 
i högre eller mindre grad finns i slammet. Arbetet 
med att minska på farliga ämnen och produkter i 
samhället har därför en tydlig koppling till slam-
mets innehåll. Det är också viktigt att bedriva ”upp-
strömsarbete”, det vill säga kring frågan om vad som 
medvetet tillförs avloppet. Uppströmsarbete består 
av informations- och tillsynsinsatser hos allmänhet 
och industri för att få dem att inte tillföra avlopps-
reningsverket och slammet oönskade ämnen och 
produkter. När det gäller tungmetaller som kadmium 
och kvicksilver kan man se en tydlig minskning i 
slammet över tiden till följd av att dessa ämnen 
successivt utfasas i samhället. 
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Det kan dröja innan avloppsslam är 
en hållbar fosforkälla

Allt fler kemikalier används i samhället, och många 
av dem hamnar i avloppsslam. Vi kan inte förlita oss 
på att strängare regler och kemikaliekontroll inom 
en nära framtid ska lösa problemet så att avlopps-
slam kan återföras till åkermark utan farliga förore-
ningar. Det är därför tveksamt om och i så fall när 
slamgödsling kan bli en långsiktigt hållbar lösning 
för fosforåterföring. Eftersom vi i dag inte vet vad 
som kan bli hållbara lösningar måste vi arbeta efter 
tre spår: utfasning av farliga ämnen, fortsatt upp-
strömsarbete och utveckling av ny teknik, skriver 
Urban Boije af Gennäs. 

Urban Boije af Gennäs, 
Kemikalieinspektionen. 
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används bland annat i textilier och skärbrädor. Farliga 
ämnen hamnar i avloppet genom tvätt, disk, städ-
ning och avrinning från varor som byggmaterial, 
inredning, textilier och elektronik. Avlopp från arbets-
platser och industrier samt i vissa fall dagvatten bidrar 
också till den stora mångfald av kemikalier som finns 
i avloppsvatten och som därmed också kan hamna i 
slam. Dessutom kastas kemikalier och restprodukter 
avsiktligt i avloppen. 

Kadmium välkänd risk
Kadmium är det ämne som är mest omdiskuterat i 
samband med avloppsslam. Kemikalieinspektionen  
konstaterar i en rapport från 2011 att exponeringen 
för kadmium bidrar till att delar av befolkningen 
löper ökad risk för benskörhet och för påverkan 
på njurarna. Kadmium är också klassificerat som 
cancer framkallande och misstänks ha hormon-
störande egenskaper. 
 Större delen av det kadmium vi exponeras för 
kommer från födan, framför allt från spannmåls-
produkter och rotfrukter. Därför är det viktigt att 
kadmiumhalten i mark och grödor inte ökar utan 
i stället minskar. Kadmium sprids till odlingsmark 
via bland annat luftnedfall, mineralgödsel, kalk-
ning, stallgödsel, slam och andra gödselmedel från 
organiskt avfall. Nedfallet är i dag den största källan, 
men spridning av organiska gödselmedel som exempel-
vis avloppsslam kan bidra till att halterna i jorden 

aturvårdsverkets uppdaterade aktionsplan för 
återföring av fosfor ur avlopp (se förra kapitlet) 

innebär en konflikt med miljömålen Giftfri miljö 
och Ett rikt odlingslandskap, eftersom återföring av 
slam under överskådlig tid generellt riskerar att med-
föra en nettoackumulering av metaller och långlivade 
organiska ämnen i miljön. 
 För att åstadkomma ett kretslopp som är lång-
siktigt hållbart måste fosfor kunna återföras till 
odlingsjorden utan att föroreningar i form av miljö- 
och hälsofarliga kemiska ämnen följer med. Annars 
kan fosforåterföringen få negativa effekter på miljö 
och hälsa, både akut och mer långsiktigt. Exempel 
på en tänkbar risk är att halterna av farliga ämnen 
långsiktigt ökar i odlingsmarken. Det kan leda till 
att farliga ämnen tas upp av grödorna och hamnar i 
livsmedel och foder.
 Generellt är det sannolikt inte någon långsiktigt 
hållbar lösning att återföra fosfor till odlingsjord 
genom att sprida det avloppsslam som i dag produceras 
i reningsverken. Avloppsvatten innehåller många av 
de kemiska ämnen som används i samhället. Där-
med kommer dessa ämnen i varierande utsträckning 
också att finnas i avloppsslammet. 
 Farliga ämnen finns bland annat i mat och medi-
ciner som hamnar i avloppen via urin, avföring och 
livsmedelsavfall. Andra ämnen når avloppet genom 
att de finns i rengöringsmedel, kosmetiska och hygie-
niska produkter. Antibakteriella ämnen som silver 

N
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så sätt förorena avloppsvatten och slam under lång 
tid. Ett annat skäl är att produktion och använd-
ning av kemikalier ökar kraftigt i dag, utan att vi har 
tillräcklig kunskap om deras miljö- och hälsofarliga 
egenskaper. 

bristfällig kunskap och fler kemikalier
Mellan åren 1950 och 2000 ökade den producerade 
mängden kemikalier i världen 57 gånger (5700 pro-
cent), och även omsättningen av varor ökade kraf-
tigt. Produktionen av kemikalier förväntas fortsätta 
öka med 3,5 procent per år mellan åren 2005 och 
2030. Som ett mått på det stora antalet kemiska 
ämnen som tillverkas och används i samhället kan  
nämnas att år 2009 regi strerades cirka 143 000 ämnen 
vid den förregistrering av kemikalier på den europe-
iska marknaden som genomfördes enligt EU:s kemi-
kalielagstiftning Reach. 
 De ämnen på EU-marknaden som tillverkas eller 
importeras i mängder över 1 ton per tillverkare eller 
importör och år uppskattas till mellan 30 000 och 
40 000 stycken. Kunskapen om miljö- och hälso-
farliga egenskaper hos de ämnen som används är ge-
nerellt mycket bristfällig. När det gäller tiotusentals 
ämnen som hanteras i mindre volymer är kunskapen 
om miljö- och hälsofarliga egenskaper ännu mer brist-
fällig och i många fall obefintlig. Reachlagstiftningen 
och EU:s regler för klassificering och märkning av 

långsamt ökar. Eftersom redan dagens kadmium-
halter i jorden utgör en risk för folkhälsan är det 
uppenbart att en sådan ökning inte är långsiktigt 
hållbar. Den här artikeln fokuserar på avlopps-
slammet och går inte närmare in på förekomsten av 
farliga ämnen i andra gödselmedel. 

Försiktighetsprincipen det enda rimliga
Det är som regel svårt eller omöjligt att bedöma vid 
vilka halter föroreningar i slammet medför risk för 
miljö- och hälsoproblem. Orsaken till det är att vår 
kunskap om kemikaliers eventuella farliga egenskaper 
i många fall är bristfällig. Den rimliga hållningen 
när det gäller slamspridning i miljön i allmänhet och 
på odlingsjord i synnerhet är därför att tillämpa för-
siktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär 
att en vetenskapligt grundad misstanke om risker för 
miljö och hälsa är ett tillräckligt skäl för att vidta 
åtgärder, även om det inte finns fullständiga bevis. 
 Kommer förbättrad kemikaliekontroll och strängare 
regler för farliga ämnen att lösa problemet, så att 
slammet blir ett gödningsämne utan oönskade föro-
reningar? Av allt att döma är den dagen avlägsen. 
Det finns många skäl att dra den slutsatsen. Ett skäl 
är att kända miljö- och hälsofarliga ämnen finns 
spridda i miljön i byggnader, infrastruktur, varor 
och förorenade områden. De här ämnena kommer 
att fortsätta läcka ut eller spridas på annat sätt och på 
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Kemikalielagstiftningen har utvecklats mycket under 
de senaste tio åren, men den är relativt ny. Därför 
kommer det att dröja innan det går att avgöra hur  
effektiv den kommer att vara. Det tar också åtskilliga 
år innan effekter av lagstiftningen kan avläsas i miljön. 
För farliga ämnen i varor återstår det mesta att göra 
när det gäller att skapa regelverk och informations-
system, bygga upp kunskap och utöva tillsyn över 
hur reglerna följs. Sent uppmärksammade problem-
områden som kombinationseffekter, hormonstörande 
ämnen och nanopartiklar bidrar till att bilden blir 
ännu mer komplex och att osäkerheten i bedömning-
arna ökar. 

alternativ till slamspridning
En slutsats av resonemangen ovan är att det finns 
mycket som talar emot att direkt spridning av av-
loppsslam på odlingsmark i en nära framtid kan bli 
en långsiktigt hållbar lösning för återföring av fosfor 
till odlingsmark. Samtidigt är reningsverkens upp-
strömsarbete (arbetet med att få bort kemikalier ur 
inkommande avloppsvatten) lovvärt och bidrar till 
en positiv utveckling. 
 Det är samtidigt viktigt att utveckla alternativa lös-
ningar som innebär att fosfor kan återföras utan att 
olika föroreningar sprids till jorden. Det kan exempel-
vis gälla teknik där rena fosforfraktioner utvinns ur 
avloppsvatten eller slam. En sådan möjlighet är att 

kemikalier (CLP) syftar till att gradvis råda bot på 
okunskapen i en process som i ett första skede pågår 
fram till 2018; data krävs successivt in för ämnen i 
olika volymintervall. 
 Reach är främst inriktad på kemiska ämnen och 
blandningar, och reglerar varor bara i liten utsträck-
ning. När det gäller användningen av kemiska ämnen 
i varor är och förblir både kunskapen och regelverket 
under överskådlig tid mer bristfälliga än för kemiska 
produkter. Dessutom sker en allt större del av pro-
duktionen i u-länder eller i länder med snabb indu-
strialisering och ekonomisk tillväxt i bland annat 
Asien och Latinamerika, där både lagstiftning och 
kontroll ofta är bristfällig eller obefintlig. Detta bidrar 
till att många varor som konsumeras i Sverige under 
lång tid framåt kommer att innehålla farliga ämnen, 
samtidigt som informationen kommer att vara otill-
räcklig.

Komplex problembild 
Kunskapen om en stor del av de kemikalier som  
används är otillräcklig när det gäller klassiska toxi-
kologiska egenskaper. När det gäller kombinations-
effekter av samtidig exponering för flera olika kemiska 
ämnen liksom effekter av hormonstörande ämnen 
och nanopartiklar är kunskapsbristen ännu större. 
Här finns i vissa fall inga etablerade metoder för att 
testa och utvärdera miljö- och hälsoeffekter. 
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De kan ge motivation för att eliminera källor till 
föroreningar som kommer in till reningsverken, och 
därigenom på sikt minska belastningen av farliga 
ämnen i avloppssystemet. En sådan lista kan också  
stimulera utvecklingen av alternativa tekniska lös-
ningar för hållbar fosforåterföring. Utgångspunkter 
för urvalet till listan kan bland annat vara ämnen 
i pågående miljöövervakning, ämnen som redan är 
begränsade enligt EU:s kemikalieregler, ämnen som 
har särskilt farliga egenskaper och därför är aktuella 
för tillståndsprövning i Reach, och listan över farliga 
ämnen i EU:s vattendirektiv. 
 Att skapa långsiktigt hållbara lösningar för åter-
föring av fosfor är en komplex process. Den om fattar 
utveckling av kunskap om miljö- och hälsorisker, 
regler och kontroll, samt fortsatt uppströmsarbete, 
ökad miljöövervakning, nya tekniska lösningar och 
investeringar i infrastruktur. En rad olika intressenter 
och kunskapsfält måste bidra till den utvecklings-
processen, samtidigt som styrsignaler och incitament 
som exempelvis mål och investeringsstöd kan behövas 
för att utvecklingen ska gå framåt. 

Urban Boije af Gennäs är biolog och utredare på Kemi
kalieinspektionen, Sekretariatet för strategier och styr
medel. Han har även arbetat många år med miljö och 
hälsorelaterade frågor på miljödepartementet och social
departementet. 

bränna slam och utvinna fosfor ur askan. Avlopps-
lösningar som innebär separation och lokalt omhän-
dertagande av avlopp kan eventuellt också bidra till 
minskade föroreningshalter. Parallellt är det viktigt 
att utveckla användningen av fosfor även från an-
nat organiskt avfall, men det gäller att se upp med 
farliga föroreningar även där. Möjligheten att ut-
vinna fosfor ur askor och till exempel apatit i slagg 
från järnmalmsbrytning bör också utredas närmare. 
Hållbarheten hos olika lösningar måste naturligtvis 
analyseras och jämföras när det gäller såväl miljö och 
hälsa som samhällsekonomiska aspekter.

Vilka ämnen behöver gränsvärden i slam?
Ofta mäts förekomsten av ett urval välkända proble-
matiska ämnen i slam – ämnen där användningen 
kanske redan har hunnit begränsas genom lagstift-
ning. Samtidigt kan halterna av nya ämnen öka, 
ämnen som man ännu inte har uppmärksammat 
några problem med. Först när ett ämnes farliga egen-
skaper har konstaterats blir det i bästa fall aktuellt att 
undersöka om det finns i miljön. 
 Det stora antalet ämnen och vår bristfälliga kunskap 
gör att det är omöjligt att under överskådlig tid pre-
sentera några kompletta listor på ämnen som behöver  
begränsas i slam för användning på odlingsmark. Listor  
med gränsvärden för vissa ämnen där det finns kun-
skap kan ändå vara viktiga som en övergångslösning. 



208 209

Lästips
• Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans 

skull, En riskbedömning av kadmium med mine-
ralgödsel i fokus, Kemikalieinspektionen 2011. 

• Handlingsplan för giftfri vardag 2011–2014 – 
Skydda barnen bättre, Kemikalieinspektionen 
2011.

• Kemikalier i varor – Strategier och styrmedel för 
att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen, 
Kemikalieinspektionen 2011.

Vad säger Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket om avloppsslam? 

Hösten 2010 lämnade Livsmedelsverket och Jord-
bruksverket yttranden om Naturvårdsverkets upp-
datering av ”Aktionsplan för åter föring av fosfor ur 
avlopp”.  

Livsmedelsverket skriver att med tanke på kadmium 
i avloppsslam går det för delar av befolkningen inte 
att utesluta att det finns en risksituation. Kadmium-
exponering av slamgödsling kan därför vara ett 
problem. 
 När det gäller helheten av kemikalier i slammet 
anser Livsmedelsverket att vi har för lite kunskap 
för att kunna bedöma riskerna av slamanvändning 
på livsmedelsnivå. Vi vet också för lite när det gäller 
kombinationseffekter av olika kemikalier. Därför går 
det i dagsläget inte att göra någon samlad värdering 
av riskerna med slamgödsling. 
 Slutsatsen är att man måste se hela frågan om 
återvinning av fosfor ur ett totalt risk- och nyttoper-
spektiv. Det är en viktig fråga som måste hanteras så 
att problem med potentiellt hälsoskadliga kemikalier 
inte uppstår eller förstärks. Därför är det nödvändigt 
att vi fortsätter att utveckla andra metoder än direkt 
slamanvändning, skriver Livsmedelsverket.

FaKTa
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Jordbruksverket ställer sig positivt till en miljömässigt 
hållbar och kretsloppsanpassad slamhantering, men 
anser att frågan är svår. För att slammet ska kunna 
användas på åkermark måste halterna av flera grund-
ämnen i slammet minskas. 
 Skärpningar av metallhalter, exempelvis för kad-
mium, kan enligt Jordbruksverket genomföras utan 
att det påtagligt påverkar möjligheterna att använda 
slam på åkermark. Samtidigt är skärpta krav en tyd-
lig signal om att föroreningskällor måste identifieras 
och åtgärdas. Jordbruksverket har riktlinjer som re-
kommenderar gödsling med koppar vid låg koppar-
halt i marken. Rekommendationerna överensstämmer 
med vad som är godtagbar tillförsel av koppar via 
slam i Naturvårdsverkets föreslagna regler. 
 Jordbruksverket lyfter fram smittspridning via 
avloppsslam som ett problem som skulle kunna få 
allvarliga konsekvenser för djurhälsa och livsmedels-
säkerhet, och dessutom drastiskt minska acceptansen 
för slamgödsling. Bara slam som är hygieniserat vid 
70 grader under en timmes tid bör få spridas, anser 
verket. Det gäller både åkermark och annan mark. 
Problemen med slamgödsling gäller även använd-
ning till fodergrödor. Slamförbränning är ett bra  
alternativ ur smittskyddspsynpunkt. Om den tekniken 
ska kunna introduceras behövs det investeringsstöd, 
menar Jordbruksverket. 

FaKTa

Svenskt avloppsslam 
– något för åkermarken?

I dag används cirka en fjärdedel av Sveriges avlopps-
slam i jordbruket, så målet om minst 30 procent år 
2015 verkar vara möjligt att nå. Peter Balmér är för-
siktigt optimistisk. Metallhalterna i slammet sjunker,  
utom för koppar och zink. Halten av organiska ämnen  
går att minska genom åtgärder från samhällets 
sida. Och för smittämnen blir det nya bestämmelser. 
Över hälften av det slam som gödslar åkrar i Sverige 
kommer nu från reningsverk som är certifierade 
enligt Revaq. 

Peter Balmér, VAstrategi AB. 
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att upphöra. Marknaden för anläggningsjord är osäker, 
och på sikt torde det vara förbränning eller använd-
ning i jord- och skogsbruk som blir huvudalterna-
tiven. Med tanke på både resurshushållning och 
samhällsekonomi är tveklöst användning i jord- och 
skogsbruk att föredra.  
 Det finns många orsaker till att bara cirka en fjärde-
del av slammet används i jordbruk. En orsak är att 
slam avskiljs vid reningsverken varje dag medan 
jordbruket huvudsakligen vill ha slam under sen-
sommaren och hösten, kombinerat med att lagrings-
kapaciteten vid många reningsverk är begränsad. 
Men huvudskälet till att återföringen inte är större 
är en utbredd oro för att det kan finnas farliga ämnen  
i slammet. Oron gäller metaller och miljöfarliga orga-
niska ämnen. Dessutom finns det oro för sjukdoms-
alstrande mikroorganismer.

metallerna minskar i slammet
Förekomsten av potentiellt hälsofarliga metaller i 
slam har uppmärksammats sedan mer än 40 år till-
baka, och slam från reningsverk har regelbundet 
analyserats. Figurerna 1–3 visar hur metallkoncentra-
tionerna i slam från reningsverken i Stockholms län 
har för ändrats de tre senaste årtiondena. Trenderna i 
övriga landet är likartade. I nästan alla svenska slam 
är koncentrationerna väsentligt lägre än de haltgräns-
värden som gäller i dag och de skärpningar som har 
föreslagits.

osfor i mat och hushållsprodukter hamnar huvud-
sakligen i avloppsvatten. En mindre del hamnar 

i det fasta avfallet. Fosforkoncentrationen i in-
kommande avloppsvatten till reningsverken mäts 
regelbundet, och vi har säker kunskap om hur mycket 
fosfor som finns i avloppsvatten. Enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB) fanns det år 2008 drygt 6 400 
ton fosfor per år i avloppsvattnet. Sedan dess har vi 
fått ett förbud mot fosfor i tvätt- och rengörings-
medel i konsumentprodukter, och det kan väntas 
medföra att fosformängden i avloppsvatten minskar 
till under 6 000 ton per år. 
 Vid avloppsreningsverken avskiljs praktiskt taget 
all denna fosfor, och den hamnar i avloppsrenings-
verkens slam. Slammet är alltså en stor potentiell 
fosforresurs. Regeringens miljömålsberedning har 
som ett etappmål föreslagit att till år 2015 ska minst 
60 procent av fosforföreningarna i avlopp tas tillvara 
och återföras till produktiv mark, varav minst hälften 
till åkermark. Som framgår av figuren på sidan 195 
återförs en fjärdedel av fosforn till jordbruk, så där är 
vi inte så långt från målet. Däre mot är vi långt från 
målet om 60 procent återföring till produktiv mark. 
Siffrorna gäller för år 2008, men det har inte skett 
några stora förändringar sedan dess. 
 Till skillnad från många länder på kontinenten är 
det mycket lite slam som bränns i Sverige. Den stora 
användningen av slam som deponitäckning kommer 
att fortsätta flera år, men kommer sedan successivt 

F
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Figur 1–3. Metallkoncentrationerna i slam från reningsverken i Stockholms 
län har sjunkit markant de tre senaste årtiondena. (Värdena är medelvärden 
i mg per kg torrsubstans.) För kvicksilver, kadmium och bly kan man se en 
tydligt fortsatt nedåtgående trend. För nickel och krom går minskningen 
långsammare, och för koppar och zink verkar minskningen ha upphört. 

Det är stora minskningar som har skett. Det beror 
dels på att kommunernas avloppsreningsverk har 
skärpt kraven på anslutna industrier, dels på myndig-
hetsåtgärder som till exempel förbud mot bly i bensin 
och förbud mot användning av kvicksilver. Förbättrad 
luftkvalitet är också av stor betydelse. Atmo sfäriskt 
nedfall fastnar i hår och på kläder och når avlopps-
vattnet via personlig hygien och tvätt. Atmo sfäriskt 
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nedfall kan också komma till reningsverket med 
regnvatten som faller på tak och vägar (dagvatten), 
om dagvattnet leds till reningsverket. 

ackumuleras metaller i marken?
Är då de metallkoncentrationer som finns i slam 
farliga? Koncentrationen i slam är i princip ointressant;  
det är den mängd som tillförs åkermarken och i vilken  
utsträckning den kan påverka metallkoncentrationen 
i mark och grödor som är av betydelse. Det har i ett 
stort antal länder och av EU-kommissionen gjorts 
bedömningar av vad som är acceptabla koncentra-
tioner och vad som är acceptabel årlig tillförsel till 
åkermark. I ljuset av dessa bedömningar är de mäng-
der som tillförs vid gödsling med svenskt slam opro-
blematiska. 
 Men i Sverige har vi ambitiösare mål. Natur-
vårdsverket anser att koncentrationerna av metaller i 
svensk åkermark inte ska öka, och har som ett etapp-
mål föreslagit att ökningstakten år 2025 inte ska vara 
högre än 0,2 procent per år för sådana metaller som 
grödan inte har behov av (icke-essentiella metaller). 
Med de koncentrationer som finns i svenskt slam 
och i svensk åkermark kan man beräkna öknings-
takten om fosforgödslingen skulle ske med slam. 
Jämför man medelkoncentrationerna av metaller i 
slam från Revaq-certifierade reningsverk (mer om 
Revaq längre fram i artikeln) med medelkoncentra-

tionerna i mark är det endast för ett fåtal metaller 
som 2025-målet inte uppfylls, nämligen för guld, 
silver, kvicksilver och vismut. För den metall som 
diskuterats mest, kadmium, ger en sådan beräkning 
en ökningstakt på 0,08 procent per år. Den essentiella 
metallen koppar har så pass höga koncentrationer i 
slam att den på lång sikt kan medföra problem.
 Summan av elementen som brukar kallas tung-
metaller utgör cirka 1 promille av slammets torrsub-
stans. Vad är då resten? Ungefär hälften av torrsub-
stansen är oorganiskt material och hälften organiskt 
material. Det oorganiska materialet domineras av 
järn-, aluminium- och kiselföreningar, samma för-
eningar som är huvudbeståndsdelarna i jord. Men 
det finns också andra ämnen som makronärings-
ämnena kalcium, magnesium, kalium, svavel, fosfor 
och kväve. (I Jan Erikssons kapitel i den här boken 
finns mer att läsa om metaller och andra spårelement.)

Fortsätter metallkoncentrationerna att minska?
En stor del av de metaller som finns i slammet har 
vår mat som källa. Stora utsläpp från industrier och 
andra verksamheter är eliminerade sedan många år 
tillbaka. Vissa industriella källor kan återstå att hitta, 
men huvuddelen av de metaller som når reningsverken 
kommer från hushåll och dagvatten. Det finns också  
indikationer på att inläckande grundvatten kan  
ge icke obetydliga bidrag. Figurerna 1–3 visar att 
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metall koncentrationerna i slammet sjunker. De me-
taller som det är mest angeläget att minska är kvick-
silver, kadmium och bly. För dessa metaller kan man 
konstatera en tydligt fortsatt nedåtgående trend. För 
nickel och krom går minskningen långsammare, 
och för koppar och zink verkar den ha upphört. 
 Att kvicksilver minskar beror på att människor 
har allt mindre amalgam i tänderna och att tand-
läkarna inte längre använder amalgam; om en gene-
ration torde kvicksilverkoncentrationerna ha minskat 
radikalt. De minskade silverkoncentrationerna beror 
troligen på övergång till digital teknik inom foto 
och grafisk industri samt allt mindre användning av 
amalgam där silver ingår. I den urbana miljön finns 
mycket bly kvar från den tidigare användningen av 
blyad bensin, men denna blydepå minskar succes-
sivt. 
 Minskningen av kadmium är svårare att förklara 
men beror troligen på minskande atmosfäriskt ned-
fall och att kadmium successivt elimineras från ”sam-
hällskroppen”. Att koppar inte minskar beror på 
att huvudkällan är korrosion av vattenledningar i 
byggnader. Koppar borde därför ersättas med annat 
material vid nybyggnad och stambyte. Att zink inte 
minskar beror dels på att vår mat är en stor källa, dels 
på att zink har bred användning i olika konsumtions-
produkter och som rostskydd för stålkonstruktioner.

Organiska ämnen
Ungefär hälften av slammet består av organiska 
material som utgörs av humusliknande ämnen som 
är positiva för jordens mullhalt. En liten del består 
av oönskade organiska föreningar. Med moderna 
analysmetoder kan man påvisa ett flertal organiska 
ämnen i slam och på många andra ställen i miljön. 
Att det finns oönskade organiska ämnen i slam är 
inte förvånande eftersom många sådana substanser 
används i hushåll och industri. De ämnen som fast-
nar i slammet är lipofila (fettlösliga) svårnedbrytbara 
ämnen. De hydrofila (vattenlösliga) ämnen som inte 
bryts ned i avloppsreningen finns huvudsakligen 
kvar i utgående vatten och följer med ut i recipien-
ten (mottagande sjö eller vattendrag). De finns alltså 
inte i slammet.
 De ämnen som ger anledning till oro är starkt gif-
tiga, svårnedbrytbara, bioackumulerbara och hormon-
störande ämnen. Även läkemedelsrester oroar. De 
läkemedel som utsöndras ur våra kroppar är vatten-
lösliga. De som inte bryts ned vid avloppsreningen 
följer huvudsakligen med det renade vattnet ut i reci-
pienten, men en del finns också i slammet. Positivt är 
att när samhället genom förbud eller andra åt gärder 
bestämmer sig för åtgärder mot något ämne så får 
det effekter på koncentrationerna i slammet, som 
framgår för nonylfenol i figur 4. Liknande trender 
har uppmätts för PAH- och PCB-föreningar.
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Figur 4. Efter frivilliga överenskommelser i Sverige i mitten av 1990talet 
sjönk koncentrationen av nonylfenol i slam från reningsverk i Stockholms 
län. (Värdena är medelvärden i mg per kg torrsubstans.) Nonylfenol är i 
dag förbjudet inom EU, men det kan förekomma i textilier som kläder och 
handdukar som har importerats från länder utanför EU. 

Frågan är då om oönskade organiska ämnen i slam 
kan innebära någon fara för markorganismer, eller 
om farliga ämnen kan tas upp i gröda och utgöra 
en risk för djur och människor. Det har gjorts om-
fattande expertutredningar om detta bland annat 
i Storbritannien och Norge, och bedömningarna 
har då varit att med de mängder som kan tillföras 
vid slamgödsling så är risken liten. (Läs mer i John 
Sternbecks kapitel om organiska ämnen.) 

mikroorganismer – nya regler på väg
Sjuka människor utsöndrar sjukdomsalstrare (pato-
gener). Det kan vara bakterier, virus och olika former 
av parasiter. De här organismerna avskiljs i stor ut-
sträckning vid avloppsvattenreningen och hamnar i 
slammet. När slammet rötas vid reningsverket mins-
kar koncentrationen av mikroorganismer radikalt, 
men halterna kan vara höga även i det rötade slammet. 
 För att minska riskerna vid slamgödsling finns det 
tydliga regler om hur slamanvändning får ske. Slam 
får till exempel användas vid odling av spannmål, 
men inte vid odling av grönsaker eller bär. Med de 
restriktioner som finns har det inte påvisats någon 
smittspridning vid slamgödsling, men det kan inte 
heller uteslutas att smittspridning har förekommit 
utan att upptäckas. Därför kommer de hygieniska 
kraven att skärpas. Förutom restriktioner om hur 
användning av slam ska ske kommer det att krävas 
ytterligare särskilda behandlingssteg för hygienise-
ring, till exempel rötning vid förhöjd temperatur, 
pastörisering, torkning, kalkbehandling eller lång-
tidslagring. (Läs mer om smittämnen i Jakob Ottosons 
kapitel.) 

Slamgödsling i praktiken
Frågan om slamgödsling är komplex. Det är därför 
av intresse att se vad som händer i verkliga livet vid 
slamgödsling. Genomgående är erfarenheterna positiva. 
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Av särskilt intresse är de två fullskaleförsök med 
slamgödsling som sedan 30 år tillbaka bedrivs i 
Skåne. Där har man använt olika slamgivor. De högsta 
givorna motsvarar över 100 års slamgödsling med 
normala slamgödselgivor. Försöken har följts noga. 
Ingen ökning av metaller har uppmätts i gröda. Man 
har sett enbart positiva effekter som skördeökning 
och ökad humushalt och maskaktivitet i marken. 
(Läs mer i Per-Göran Anderssons kapitel.)

Kommer vi att nå återföringsmålet?
För att vi ska kunna nå återföringsmålet måste två 
saker ske. Dels måste avloppsreningsverken kunna 
erbjuda ett slam som fyller dagens och morgon-
dagens krav på kemisk och hygienisk kvalitet, dels 
måste lantbruket ha intresse av att använda slam. 
Slammets kvalitet har under lång tid ifrågasatts i 
den offentliga debatten, och det har därför funnits  
en lättbegriplig skepsis till slam hos många lant-
brukare. Den långsiktiga försörjningen med fosfor är 
sam tidigt en strategiskt viktig fråga för lantbruket. 
Därför vill Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) inte 
att reningsverken ska bränna slammet, vilket blir 
den långsiktiga lösningen för avloppsreningsverken 
om man inte får avsättning för slammet till jordbruk. 
 Diskussioner har förts mellan branschorganisa-
tionen Svenskt Vatten samt lantbrukets och daglig-
varuhandelns organisationer. Det har lett fram till  

att man infört ett certifieringssystem för renings-
verk: REVAQ (REcirkulering av Växtnäring från 
Avlopp – Qvalitetssäkrat). Systemet garanterar att 
det certifierade reningsverket levererar ett slam som 
uppfyller kvalitetskrav som delvis är strängare än  
myndighetskraven, att reningsverket arbetar för  
ständig förbättring och att all slamanvändning är  
spårbar. LRF accepterar gödsling med slam från  
Revaq-certifierade reningsverk. Cirka hälften av allt 
slam i Sverige kommer från sådana verk. 
 Många livsmedelsindustrier är dock fortfarande 
avvisande till att köpa råvaror som producerats från 
slamgödslad mark. Bakom denna attityd finns det 
troligen mer rädsla för att produkternas image kan 
påverkas negativt än rädsla för verkliga risker. Men 
det är bara en mindre del av spannmålen som går till 
livsmedelsindustrin (det är i stort sett enbart areal för 
spannmål och vall som slamgödslas). Det mesta går 
till foder och till export. 
 Energigrödor kan framöver bli ett betydande om-
råde för slamgödsling. Det finns således anledning 
att se med försiktig optimism på möjligheterna till 
en långsiktigt hållbar hushållning med fosfor från 
avlopp. Målet 30 procent återföring till jordbruk år 
2015 verkar realistiskt att nå. Däremot kan 60 pro-
cent återföring till produktiv mark redan år 2015 bli 
svårare att nå.
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Se upp med spårelementen 
– i alla gödselmedel

Spårelement i avloppsslam på åkermark är sanno-
likt ingen kortsiktig fara för hälsa och miljö. Men 
långsiktig ackumulation i jorden kan leda till pro-
blem. Matjordens halter av vissa ämnen kan öka 
för snabbt, till exempel av silver om vi fortsätter att 
helt i onödan använda det för att få bort lukt från 
sportkläder, skriver Jan Eriksson. Värstingen kad-
mium finns i alla gödselmedel, fast mer i slam än 
i stallgödsel och dagens svenska handelsgödsel. 
Innehållet av spårelement varierar i grödorna, men 
det beror mer på var grödan har växt än på hur 
den har gödslats. Både slam och fosforgödsel kan 
behöva renas från kadmium i framtiden eftersom 
kadmiumhalterna i marken på sikt bör minska.

Jan Eriksson, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Fakta om spårelement
Grundämnen som förekommer i bara relativt små 
mängder i jordskorpan, marken, växter eller djur 
kallas spårelement. Spårelementen bor, fluor, jod, järn, 
kobolt, krom, koppar, molybden, mangan, nickel, 
selen och zink är livsnödvändiga (essentiella) för 
växter och/eller djur, medan exempelvis kadmium, 
kvicksilver och bly är exempel på ämnen utan känd 
nyttig funktion, men som redan vid måttligt förhöjda  
halter kan vara giftiga för organismer. Även de essen-
tiella spårelementen kan ha toxiska effekter om halterna 
är för höga. De så kallade tungmetallerna (densitet 
över 5 kg/dm³) är spårelement när de förekommer i 
växter och djur. Tungmetaller är dels livsnödvändiga 
mikronäringsämnen som koppar och zink, dels 
ämnen som kadmium som växter och djur tar upp 
utan att behöva.

Nya spårämnen i fokus
För svenskt avloppsslam har man kartlagt ungefär  
60 spårelement som används i teknosfären och som 
därför kan hamna i reningsverken. De sju spår-
element som är lagligt reglerade vid slamanvändning 
på åkermark är bly, kadmium, koppar, krom, kvick-
silver, nickel och zink (tabell 1). På senare år har ytter-
ligare ett antal spårämnen som fått ökad användning 
i samhället kommit i fokus, nämligen guld, silver, 
antimon, volfram och vismut. Kontinuerlig tillförsel 

tt avloppsslam är en potentiell källa för tillförsel 
av skadliga spårelement till marken uppmärk-

sammades redan tidigt i miljödebatten. Sedan dess 
har åtgärder vidtagits för att minska slammets inne-
håll av spårelement, och det har gett resultat (tabell 1). 
Att halten koppar inte har minskat beror på att den 
stora källan är husens vattenledningar som ofta är 
kopparrör. I Sverige finns sedan 1994 lagligt bin-
dande gränsvärden för hur mycket av metallerna i 
tabell 1 som avloppsslam får innehålla, hur mycket 
som får tillföras vid användning på åkermark och 
hur mycket marken som tillförs slammet maximalt 
redan får innehålla.

Tabell 1. halterna av de sju reglerade metallerna i avloppsslam 
1987–2008. Värdena för 1987 är medianvärden för kommunala 
reningsverk i storleksklassen 20 001–100 000 personekviva-
lenter. Övriga data är vägda medelvärden för samma storleks-
klass (Scb). Värdena anges i mg per kg torrt slam.

metall Kemiskt 1987 1995 1998 2000 2002 2004 2006 2008
 tecken

bly	 Pb	 72	 42	 35	 34	 31	 25	 28	 22

Kadmium		 Cd	 2	 1,5	 1,2	 1,1	 1,3	 1	 1	 0,8

Koppar		 Cu	 310	 394	 394	 373	 370	 346	 358	 335

Krom	 Cr	 50	 34	 36	 31	 30	 29	 29	 28

Kvicksilver		 Hg	 2,4	 1,3	 1,1	 1	 0,9	 0,9	 0,8	 0,6

Nickel		 Ni	 23	 17	 18	 17	 17	 20	 19	 17

Zink		 Zn	 700	 537	 545	 549	 549	 508	 552	 544

A
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av avloppsslam till åkermark i den mängd som är 
aktuell innebär en risk för fördubbling av halterna av 
dessa ämnen i matjorden på några decennier upp till 
några hundra år. Tabell 2 visar att guld är det ämne 
som kan förväntas ha snabbast ökningstakt i mat-
jorden vid slamtillförsel. 

Tabell 2. grov skattning av antalet år det tar att fördubbla 
halterna i matjorden om man tillför 0,7 ton (torrsubstans) av-
loppsslam per hektar och år. medelvärden för halterna av de 
olika spårelementen i matjord och slam har använts. Ingen 
hänsyn tas till bortförsel genom utlakning och upptag i grödor. 

Fördubblingstid Spårelement Kemiskt tecken

<	50	år	 Guld	 Au

50−200	år	 Silver	 Ag
	 Antimon	 Sb
	 Koppar	 Cu		

200−500	år	 Kvicksilver	 Hg
	 Tenn	 Sn
	 Molybden	 Mo	

500−1000	år	 Volfram	 W
	 Bor	 B
	 Zink	 Zn
	 Kadmium	 Cd
	 Vismut	 Bi
	 Selen	 Se
	 Indium	 In
	 Palladium	 Pd

Figur 1. Det finns gränsvärden för hur mycket metaller marken får inne
hålla för att man ska få lägga slam på den. Kartan visar andelen åker
mark där det finns risk att halten av någon metall i matjorden överskrider 
de gränsvärden som gäller vid spridning av avloppsslam. (Ur Naturvårds
verkets rapport 6349, Tillståndet i svensk åkermark och gröda)
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ämnen som inte ursprungligen kommer från växter 
som har tagit upp ämnena från marken. Slammet till-
förs spårelement från dagvatten, småindustrier och från 
sådant som hamnar i toaletten eller diskhon. Det kan 
vara mediciner som spolas ner, guld som skavs av från 
vigselringar eller rester från putsning av silver saker. 
 I stallgödseln finns det tillskott av spårelement 
från mineralfoder som ges till husdjuren. Det har 
också visat sig att stallinredningen kan tillföra be-
tydande mängder av exempelvis zink. Men generellt 
är halterna av många ämnen högre i avloppsslam än 
i stallgödsel (tabell 3). För cirka 35 av de 60 spår-
elementen var halterna i slam högre än i stallgödsel, 
medan halterna för de övriga var i samma nivå eller 
något lägre i slammet. 

Tabell 3. halterna (mg spårelement/kg fosfor i produkten) av 
några spårelement i avloppsslam, stallgödsel och några mineral-
gödselprodukter (NpK-S 21-4-7 och p20).

Spårelement avloppsslam Stallgödsel NpK-gödsel p-gödsel

Antimon	 130	 6,5	 0,2	 2,4
Bly	 1	500	 81	 2	 25
Guld	 32	 0,16	 0,0048	 0,013
Kadmium	 44	 12	 0,24	 16
Koppar	 14	000	 4	800	 6,9	 310
Krom	 1	300	 350	 37	 150
Kvicksilver	 40	 0,9	 0,04	 0,14
Molybden	 260	 307	 1	 18
Nickel	 720	 294	 22	 65
Silver	 330	 0,98	 -	 0,41
Volfram	 367	 6	 0,2	 0,22
Vismut	 34	 0,72	 0,015	 0,18
Zink	 25	000	 24	000	 76	 590

Numera kommer större delen av det slam som sprids 
på åkermark från Revaq-certifierade avloppsrenings-
verk. Inom certifieringssystemet används den tid det 
tar för matjordens halt av ett ämne att fördubblas 
som en grund att klassa ett prioriterat spårelement. 
För ett prioriterat element gäller att halterna i slammet 
gradvis måste minskas så att ökningstakten 2025 är 
högst 0,2 procent (motsvarar en fördubblingstakt i 
jorden på 500 år). I dagsläget är det oftast runt fem 
spårelement som behöver åtgärdas på ett enskilt re-
ningsverk. 
 Inom Revaq gäller regeln att kvoten mg kadmium/
kg fosfor i slammet ska minska till 17 senast år 2025. 
17 mg kadmium/kg fosfor anses motsvara klosett-
vattenkvalitet, det vill säga den naturliga halten i 
slam som inte innehåller annat kadmium än det vi 
människor utsöndrar och som vi huvudsakligen fått 
i oss med det vi äter. 

halter av spårelement i olika gödselmedel
När man försöker bedöma slammets påverkan på 
mark och gröda är det viktigt att jämföra det med 
andra tänkbara jordförbättrings- och gödselmedel. 
Närmast till hands är att jämföra med stallgödsel. 
Både avloppsslam och stallgödsel innehåller orga-
niskt material som återförs till åkermarken med 
sitt innehåll av bland annat kväve, fosfor och spår-
element. I båda fallen har det skett ett tillskott av 
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egentligen har problemet bara flyttats någon annan-
stans. En analys av fosforgödselmedel som används 
i olika länder i Västeuropa visar en medelhalt på 92 
mg kadmium per kg fosfor. I det perspektivet fram-
står svenskt Revaq-slam som i dag innehåller 14–38 
mg kadmium per kg fosfor (i medeltal cirka 25) som 
betydligt bättre, åtminstone ur kadmiumsynpunkt.

ackumulering i marken
Eftersom spårelementen är grundämnen är de oför-
störbara. Det finns inga processer som kan bryta ner 
dem i marken. Risken är därför stor att tillförsel av 
större mängder av ett spårelement leder till ökande 
halt i marken. Men det finns också processer som för  
bort spårelementen från marken. En är upptag i växter  
som bortförs, till exempel grödor som skördas. Effek-
tiv bortförsel den vägen är ju lite problematisk efter-
som det kan ge höga halter i livsmedel som produceras 
från grödorna. 
 En annan naturlig väg för bortförsel är utlakning, 
det vill säga det som följer med i det vatten som rinner 
ner genom marken. Utflödet av spårelement den vägen 
är under normala förhållanden ganska litet eftersom 
spårelementen binds relativt hårt i marken. En annan 
förlustkälla kan vara erosion, då hela markpartiklar 
med sitt innehåll av metaller förs bort. Men erosionen 
är ganska långsam i Sverige, och det är inte självklart 
att den minskar halten i kvarvarande jord på samma 

Ett viktigt argument för användning av avloppsslam 
på åkermark är att återföra fosfor. Motivet är att till-
gången på brytvärd råvara för gödselframställning 
är begränsad. Därför är det viktigt att jämföra slam 
och fabrikstillverkade mineralfosforgödselmedel. 
Avloppsslam har betydligt högre halter per kg fosfor 
av de flesta spårelement. När det gäller kadmium 
har man räknat fram att lite mer än hälften av totala  
tillskottet till åkermarkens matjord har tillförts med 
fosforgödsel (avloppsslam står enligt liknade beräk-
ningar för 2–3 procent). Men i dag är kadmium-
halten ganska låg i merparten av den mineralfosfor-
gödsel som används i Sverige. Det beror på att 
Sverige år 1988 införde en skatt på den del av kad-
miuminnehållet i gödselmedlet som översteg 5 mg 
kadmium per kg fosfor. Den största leverantören av 
mineralgödsel införde då en kadmiumgaranti som 
innebar att de mest använda produkterna hade lägre 
halter än 5 mg kadmium per kg fosfor. Mineral-
gödselmedel med så låga halter kan nästan anses som 
kadmiumfria. Skatten har nu tagits bort.
 Orsaken till att fosforgödsel ofta är kadmiumrika 
är att de framställs från fosforrika sediment från tidi-
gare havsbottnar där också kadmium har anrikats. 
De kadmiumfattiga svenska fosforgödselmedlen 
framställs däremot av råvara från en annan typ av 
berggrund som har låga kadmiumhalter. Tillgångarna 
på den typen av fosforråvara är dock begränsad, så 
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molybden, koppar och zink – och tyvärr också det 
inte livsnödvändiga ämnet kadmium. 
 Att livsnödvändiga spårelement tas upp effektivt 
beror på att växterna behöver dem och därför utsönd-
rar ämnen som frigör dem i marken om de binds för 
hårt. Att kadmium tas upp så lätt beror på att det 
binds svagare till markpartiklarna än många andra 
spårelement och att det liknar zink. För en handfull 
andra inte livsnödvändiga ämnen än kadmium var  
kvoten en tiondel av den för de livsnödvändiga  
ämnena, medan kvoten för övriga var en hundradel 
eller mindre. De flesta av de 60 spårelementen tycks 
inte vara särskilt upptagbara, åtminstone inte för vete. 

Kadmium mest problematiskt
När det gäller att bedöma om ett spårelement i slam 
är ett problem är det många faktorer att väga in. I 
första hand bedömer man förstås ämnets giftig-
het. Av de sju lagreglerade ämnena anses kadmium 
vara det mest problematiska i jordbrukssammanhang 
efter som bara måttligt förhöjda kadmiumhalter i 
maten är en hälsorisk. Större delen av det kadmium 
vi får i oss normalt finns i det vi äter, och en del av 
detta kadmium ansamlas i njurarna. Om vårt dag-
liga intag är för stort kan det så småningom leda till 
att njurarnas funktion störs. På senare år har forska-
re också påvisat ett samband mellan kadmiumintag 
och benskörhet. 

sätt som när utlakningen tvättar ut spårelementen 
och lämnar jordmaterialet kvar. 
 Upptag i växter kan utnyttjas för att rena marken 
från tungmetaller om man utnyttjar växter som tar 
upp stora mängder och som inte används för mat-
produktion. Ett exempel är energigrödan Salix som 
är speciellt effektiv på att ta upp kadmium. Med 
en skörd av Salix kan man ta ut 5–10 gånger mer 
kadmium än man tillför med slamgödsling. I själva 
verket har en stor del av tillförseln av slam till jord-
bruksmark under de senaste decennierna skett i Salix-
odlingar. Förutsättningen för att skörd av Salix ska 
få en renande effekt på marken är att askan från för-
bränningen inte återförs till marken; det mesta av 
spårelementinnehållet hamnar nämligen i askan. 

Upptag i växter
Upptaget i växter styrs i hög grad av hur löslig me-
tallen är i marken, men det finns också skillnader 
mellan olika växtarter och för grödor mellan olika 
sorter inom samma växtart. Upptaget i vetekärna av 
de 60 spårelementen har undersökts på 20 olika platser.  
Om man räknar ut kvoten mellan medelhalten i 
kärnan och medelhalten i jorden på samma plats 
kan man få en uppfattning om hur växttillgängligt 
ämnet är. Hög kvot innebär att växterna lätt tar upp 
ämnet. En sådan beräkning visar att de ämnen som 
har högst kvoter är livsnödvändiga ämnen som 
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Koppar, nickel och zink är livsnödvändiga för växter 
och djur, men samtidigt giftiga i höga koncentra-
tioner. Restriktionerna vid tillförsel av avloppsslam 
motiveras främst av att markens mikroorganismer 
störs om halterna blir för höga. Bly och kvicksilver är 
mycket giftiga för människor och djur. Att vi skulle 
få i oss några större mängder av de här ämnena från 
åkermarken är dock osannolikt. De binds normalt 
hårt i den marktypen och tas därför sällan upp i 
mätbara mängder i de viktigaste jordbruksgrödorna. 

Kadmiumhalten i matjord varierar i landet
Med utgångspunkt från dagens halter av spår-
element i slam och vad vi vet om tillförda mängder 
och tillgänglighet i marken verkar det inte sannolikt 
att spridning av avloppsslam på åkermark kortsiktigt 
skulle ge några akuta effekter på halten i grödorna 
eller på miljön. Det här gäller också för kadmium; 
några enstaka givor av avloppsslam ger ingen påvisbar 
omedelbar effekt på halterna i grödan, tvärtemot vad 
som antyds i den infekterade diskussionen. 
 Den i och för sig stora variationen i innehåll av 
både nyttiga och skadliga spårelement i en viss gröda 
beror i första hand på var grödan är odlad, medan 
odlingsmetoden spelar underordnad roll. Om man 
vill att den mat man köper ska ha låga kadmium-
halter är chansen att så verkligen är fallet större om 
man väljer utifrån odlingsområde i landet (figur 2) Figur 2. Kadmiumhalterna i matjorden varierar kraftigt i landet. (Ur 

Naturvårdsverkets rapport 6349, Tillståndet i svensk åkermark och gröda)
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kadmium i mark och gröda för att få lite säker-
hetsmarginal. Som det ser ut i dag visar balansräk-
ningar där man tar hänsyn både till bortförsel i 
grödor och till utlakning att kontinuerlig tillförsel  
av slam med dagens halter leder till en långsam ökning  
av matjordens halt. Även om man skulle uppnå Revaqs 
långsiktiga mål att till år 2025 komma ner till 17 mg 
kadmium per kg fosfor är tendensen fortfarande  
ökning (0,02–0,03 procent per år) snarare än minsk-
ning. Men det finns osäkerhetsfaktorer i balans-
beräkningarna. Siffran 17 mg kadmium per kg fos-
for bygger på ett litet material, så var den kritiska 
balanspunkten exakt ligger är oklart. 
 Om man uppnår verklig klosettvattenkvalitet på 
slammet innebär det hursomhelst att samma mängd 
som tas ut från marken via grödor förs tillbaka, och 
då ger slammet inget tillskott till marken. Fort-
farande skulle det förstås vara en vinst att inte föra 
tillbaka det, men det resonemanget gäller ju också 
andra jordförbättringsmedel. Även stallgödsel och 
kompost återför ju kadmium som ursprungligen har 
tagits ut via grödor. 
 Användning av mineralfosforgödsel innebär där-
emot ett rent nettotillskott av kadmium. Det till-
skottet skulle kunna bli många gånger större än 
det totala från dagens slam om vi i högre grad skulle  
använda fosforgödsel med en kadmium/fosforkvot i 
nivå med medeltalet i andra europeiska länder. 

än om odlingsmetoden avgör valet (slamgödslat/inte 
slamgödslat, konventionellt/ekologiskt, och så vida-
re). I delar av Västergötland är exempelvis halterna i 
vete påtagligt lägre än i andra delar av landet. 
 Problematiken med slamtillförsel både när det gäller  
kadmium och en del andra spårämnen handlar i 
stället om den långsiktiga upplagringen. Upplagring 
bör i möjligaste mån undvikas. Även om slammet 
kan inaktivera en del av markens spårelement vid 
till förseln kommer de att frigöras igen när slammets  
organiska komponent så småningom bryts ned. Fokus 
hamnar med det perspektivet på de ämnen som med 
dagens halter i slammet ackumuleras i relativt rask 
takt. Tillförseln av dessa till avloppssystemet måste 
minimeras om slammet ska tillföras åkermark. Ett 
av de aktuella ämnena är silver, som är ganska giftigt 
för markens livsviktiga markorganismer. Slammets 
innehåll av silver härrör i hög grad från silvertill-
satser till sportkläder – för att undvika dålig lukt. 
Sådana tillsatser känns helt onödiga (speciellt som 
det mesta ändå verkar sköljas ut redan i första tvätten) 
och borde enligt min mening upphöra.

balansberäkningar 
Forskningen pekar på att känsliga individer redan  
med dagens intag kan ha störd njurfunktion för-
orsakad av kadmium. Det innebär att vi borde 
sträva efter att långsiktigt till och med minska halten  
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Även för mineralfosforgödselmedlen kan det komma 
att krävas att de renas från kadmium, även om vi i 
Sverige förmodligen kan ”lösa” problemet för våra 
produkter ett tag till genom val av fosforråvara med 
låg kadmiumhalt. (Läs mer om rening av mineral-
gödsel i Göte Bertilssons avsnitt i boken.) 
 Om man ska fortsätta tillföra avloppsslam som 
det är måste det pågående arbetet med att eliminera 
oönskade tillskott av olika ämnen i avloppssystemen 
fortsätta – för att undvika långsiktig ackumulation 
av spårelement.

Jan Erikson är docent och arbetar som forskare och lärare 
vid Institutionen för mark och miljö på SLU. Han har 
sedan 1980talet arbetat med frågor som rör kadmium 
och andra spårelement i mark och gröda. Han är an
svarig för miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande 
rikskartering av mark och gröda” finansierat av Natur
vårdsverket.

Lästips
Större delen av faktaunderlaget i artikeln har hämtats 
från tre rapporter som artikelförfattaren har skrivit, 
eller från källor som citeras där: 
• Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, 

handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda. 
Rapport 5148, Naturvårdsverket 2001. 

Fördelar och nackdelar
Som alltid måste man väga fördelar mot nackdelar 
för åtgärder man vidtar i samhället. Fördelarna med 
slamanvändning på åkermark är kretsloppet av vik-
tiga näringsämnen, jordförbättring genom tillförsel 
av organiskt material samt lägre kostnader jämfört 
med en del andra metoder att hantera slam. Men det 
finns också just för den här produkten större risk för 
negativa effekter än för andra jordförbättringsmedel 
i och med att den trots allt är en restprodukt som 
påverkas av kemikalie samhället och därför kan till-
föra både spårelement och andra potentiellt skadliga 
ämnen. En nackdel med avloppsslam jämfört med 
mineralfosforgödselmedel är sannolikt också att fos-
forn i slammet är mindre växttillgänglig eftersom 
den binds till de fällningskemikalier som använts för 
att avskilja den i reningsverket. 
 På försöksstadiet finns det metoder som går ut på 
att bränna slammet och sedan plocka ut den åtråvärda 
fosforn i ren och lättlöslig form. Eventuella förore-
ningar av skadliga organiska ämnen förstörs i för-
bränningen medan askan där spårelementen hamnar 
läggs på deponi. Med sådana metoder skulle man 
kunna undvika den långsiktiga ackumuleringen av 
kritiska spårelement. Men metoderna måste utvecklas 
så att de fungerar i stor skala och till rimlig kostnad. 
Nackdelen med dem är också att varken nyttiga spår-
element eller kväve återförs till åkermark. 
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• Strategi för att minska kadmiumbelastningen i  
kedjan mark–livsmedel–människa. Rapport MAT21,  
nr 1/2009, SLU 2009.

• Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 
2001–2007, Rapport 6349, Naturvårdsverket 2010. 

Organiska föroreningar 
i slam ingen akut fara

Nordiska studier har inte kunnat påvisa några risker 
med organiska föroreningar i slam. De ämnen som 
binds till slam är inte särskilt vattenlösliga och tas 
i mycket begränsad omfattning upp av växterna. 
Däremot ökar halten av svårnedbrytbara ämnen i 
jorden efter lång tids upprepad slamgödsling. Men 
slammets förorening av jorden måste jämföras med 
andra metoder att tillföra fosfor. Och med Revaq-
certifieringens krav på utfasning av farliga ämnen 
skulle slamanvändning på åkermark paradoxalt nog 
kunna bidra till att miljömålet Giftfri miljö uppnås, 
skriver John Sternbeck. 

John Sternbeck, WSP.
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tvättmedel, färg, mjukgörare, stabilisatorer och läke-
medel. 
 Till skillnad från metaller kan de flesta organiska 
ämnen brytas ner i naturen. Nedbrytning innebär 
att ett ämne omvandlas, vanligen till ett mer vatten-
lösligt ämne eller till koldioxid och vatten. Nedbryt-
barheten varierar kraftigt mellan olika ämnen. Svår-
nedbrytbara organiska ämnen har orsakat globala 
och regionala miljöproblem. De här ämnena inne-
håller vanligen klor, brom eller fluor. PCB, dioxiner 
och bromerade flamskyddsmedel är några välkända 
exempel.

mer eller mindre vattenlösliga
Organiska föroreningar kan vara mer eller mindre 
lösliga i vatten. Ju mindre vattenlöslig en organisk 
förorening är, desto starkare binds den till slam-
partiklar i reningsverken. Som en grov tumregel kan 
man säga att ämnen som innehåller klor eller brom 
ofta är svårnedbrytbara och har låg vattenlöslighet. 
Därför anrikas de i reningsverkens slam. Men det 
finns exempel på mer lättnedbrytbara ämnen som 
också binds effektivt till slam, till exempel ftalater 
som främst används som mjukgörare i plaster. Ftalater 
används och sprids i mycket stora mängder från sam-
hället.
 Många svårnedbrytbara ämnen tillhör den grupp 
som Kemikalieinspektionen kallar utfasningsämnen. 

vlopp från hushåll och industri samt dagvatten 
tillför många organiska föroreningar till re-

ningsverken. De organiska ämnena binds på grund 
av sina olika kemiska egenskaper i varierande grad 
till slammet. Hundratals organiska föroreningar har 
påvisats i slam från svenska reningsverk. De flesta av 
ämnena har olika giftiga egenskaper. 
 Varför innehåller då slam organiska föroreningar? 
Och vad händer med föroreningarna i marken? Kan 
långvarig slamanvändning leda till att jordbruks-
marken blir förorenad ”för evigt”? Kan djur och 
växter bli förgiftade? Kan föroreningarna tas upp i 
de livsmedel som produceras i jordbrukslandskapet? 
Frågorna ska belysas här. 

mer eller mindre nedbrytbara
Till skillnad från metaller förekommer flertalet orga-
niska föroreningar inte naturligt i miljön. Allt liv be-
står av organiska föreningar, men organiska föroreningar 
är sådana ämnen som spridits till miljön i en omfatt-
ning som starkt överstiger den naturliga förekomsten, 
om ämnena överhuvudtaget finns naturligt. 
 Organiska föroreningar innehåller grundämnet 
kol i kombination med till exempel väte, kväve, syre, 
klor och brom. Föroreningarna uppstår till följd av 
samhällets kemikalieanvändning samt vid förbränning 
av bland annat avfall, bensin, olja, ved och kol. Kemi-
kalier är till exempel kylmedier, bekämpningsmedel, 

A
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får tillföras åkermark, och den ger gränsvärden för ett 
antal metaller. Gränsvärdena syftar till att minimera 
risken för upplagring av metaller i jorden. Däremot 
innehåller föreskrifterna inga regler om organiska 
föroreningar. 
 Det finns numera också ett frivilligt certifie-
ringssystem (Revaq) för användning av slam inom 
jordbruket. Revaq går längre än Naturvårdsverkets 
föreskrift, men inte heller inom Revaq finns det 
gränsvärden för organiska föroreningar. Däremot 
finns det ett krav på att de källor som belastar ett 
reningsverk med utfasningsämnen ska kartläggas och 
belastningen åtgärdas. 

Organiska föroreningar i slam
För att kunna bedöma riskerna med organiska föro-
reningar i slam behöver vi veta vilka halter olika 
föroreningar har. Några få organiska föroreningar 
mäts regelbundet i slam från svenska reningsverk 
som en del av reningsverkens egenkontroll. Inom 
Naturvårdsverkets miljöövervakning gör man årliga 
mätningar vid sju reningsverk av ett större antal orga-
niska föroreningar. Dessutom finns det många en-
skilda undersökningar. 
 I Sverige har man i slam hittills sökt efter mer än 
300 organiska föroreningar, och 240 av dessa har på-
träffats. Halterna varierar kraftigt. Ett mindre antal 
av föroreningarna finns i halter över en miljondel 
(mg/kg) på viktsbasis, men flertalet av de organiska 

Ambitionen är att användning och utsläpp av ut-
fasnings ämnen ska upphöra. 

Inga gränsvärden för organiska föroreningar
Debatten kring organiska föroreningar i slam har 
tidvis varit intensiv i Sverige, och inom EU har frågan 
om organiska ämnen i slam aktualiserats vid flera 
tillfällen under det senaste decenniet. I slutet av 
1990-talet upptäcktes bromerade flamskyddsmedel 
i svenskt slam. Det är en grupp organiska ämnen 
som kan förekomma i bland annat elektronik och 
textilier. Ämnena lagras i djur och människor och 
har en rad giftiga egenskaper. Upptäckten ledde till 
att Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) rekommen-
derade sina medlemmar att sluta använda slam, och 
slamanvändningen minskade. 
 Behovet att återföra fosfor till åkermark och risken 
för spridning av föroreningar med slam är exempel 
på en konflikt mellan två nationella miljömål: God 
bebyggd miljö och Giftfri miljö. Både i Sverige och i 
flera andra länder har frågan om metaller i slam 
hanterats genom ett regelverk som innebär att mäng-
den slam som får tillsättas jordbruksmark begränsas 
om metallhalterna i slammet eller i jorden är höga. 
För organiska föroreningar finns däremot inget sådant 
juridiskt bindande regelverk.
 Återföring av slam i Sverige är reglerad i en före-
skrift från Naturvårdsverket. Föreskriften begränsar 
mängden slam (räknat som kg fosfor per hektar) som 
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Tillförsel av organiska föroreningar till jordbruks-
mark sker via storskaligt nedfall från luft och neder-
börd, via användning av bekämpningsmedel och via 
eventuell användning av slam. Användning av be-
kämpningsmedel är reglerad och är mindre relevant 
för den här diskussionen. Tillförsel via nedfall från 
luften är främst aktuellt för de svårnedbrytbara ämnen 
som kan spridas i atmosfären över stora områden, till 
och med globalt. Exempel på sådana ämnen är PCB, 
dioxiner och bromerade flamskyddsmedel.
 Bortförsel från åkermarken sker genom olika pro-
cesser: upptag i odlade växter som skördas, utlakning 
till grundvatten, ytlig avrinning, samt kemisk eller  
mikrobiologisk nedbrytning i jorden. För många 
organiska ämnen bedöms nedbrytning vara den 
snabbaste processen. Upptaget i odlade växter är van-
ligen lågt.

Svårnedbrytbara ämnen ackumuleras i jorden
För att simulera hundra års upprepad användning 
av slam på jordbruksmark har forskare i en studie 
åt Nordiska Ministerrådet använt massbalansberäk-
ningar. Slamdoseringen följde svensk praxis som 
innebär att slam tillsätts vart femte år. Beräkningarna 
genomfördes för ämnen med hög nedbrytbarhet 
(nonylfenol), medelhög nedbrytbarhet (ftalater och 
vissa PAH) samt svårnedbrytbara föroreningar (PCB 
och vissa bromerade flamskyddsmedel). 

föroreningarna finns i betydligt lägre halter. I tabell 1 
ges exempel på ämnen som är vanliga i slam (halt, 
nedbrytbarhet och typiskt ursprung). PCB är ex-
empel på ett svårnedbrytbart ämne som trots att 
dess användning förbjöds på 1970-talet fortfarande 
sprids från samhället till reningsverken. 

Tabell 1. exempel på organiska föroreningar som förekommer 
i slam. Ämnena är sorterade efter fallande koncentration. 

Ämne medelhalt i Nedbrytbarhet  exempel på 
 svenskt slam i jord ursprung
 (mg/kg TS) (relativ skala)

LAS	 500	 Hög	 Tensid	i	rengörings-	
	 	 	 och	tvättmedel

Ftalater,		 70	 Medel	 Mjukgörare	i	plaster,	
DEHP	 	 	 kosmetika,	med	mera

Nonylfenol	 12	 Hög	 Tensid

Ciprofloxacin	 4	 ?	 Antibiotika,	läkemedel

PAH	 1	 Medel/låg	 Förbränning,	
	 	 	 tjära,	med	mera

PBDE	 0,4	 Låg	 Flamskyddsmedel	
	 	 	 i	olika	produkter

PCB	 0,04	 Låg	 Byggnader

Dioxiner	 0,0008	 Låg	 Förbränning

massbalans för jordbruksmark
För att förstå vad som händer med organiska föro-
reningar i jord vid långsiktigt upprepade slamgivor 
kan man upprätta en massbalans. Det betyder att 
man för varje enskilt ämne summerar tillförsel och 
bortförsel av ämnet. Om tillförseln är större än bort-
förseln kommer det att ske en viss upplagring i jorden, 
och det leder på längre sikt till ökande halter. 
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Figur 1 illustrerar hur halterna i jord kan variera över 
de första 25 åren. Den övre bilden representerar ett 
ämne som bryts ner relativt fort i jorden. Halterna i 
jorden avtar snabbt efter varje slamtillsats. Upprepad 
slambehandling ger inte en långsiktigt ökad halt i 
jorden. Många av de ämnen som uppträder i höga 
halter i slam bedöms uppföra sig på det här sättet, till 
exempel LAS, olika ftalater och nonylfenol.
 Den nedre bilden gäller mycket svårnedbrytbara 
ämnen som PCB, bromerade flamskyddsmedel och 
dioxiner. Halterna bedöms minska endast mycket 
långsamt efter varje slamtillsats. Det medför att halterna 
i jorden ökar vid upprepad slambehandling. 
 Flera undersökningar i jordbruksområden har visat  
att längre tids slambehandling leder till förhöjda halter 
av svårnedbrytbara organiska föroreningar. Lättned-
brytbara ämnen försvinner däremot snabbt efter att 
slammet har tillförts. Förhöjda halter har konstaterats 
både i matjorden och i de daggmaskar som lever i 
jorden. Det är inte klarlagt om detta är skadligt för 
maskarna, men det innebär att föroreningarna kan 
spridas vidare upp i näringskedjan till bland annat 
stare och trast.
 För ämnen som PCB och bromerade flamskydds-
medel utgör slammet en avsevärt större förorenings-
källa än det storskaliga nedfallet från luften, i de 
områden där slam används. Trots det kan halterna i 
slambehandlad jord ändå betraktas som relativt låga. 
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Figur 1. Figuren visar för två olika föroreningar hur halten varierar över 
tiden i slambehandlad jord. Slammet tillsätts vart femte år, och det ger 
en tydlig effekt på halterna. Den övre bilden visar hur det ser ut för till 
exempel ftalater och nonylfenol. Den nedre bilden illustrerar förloppet för 
svårnedbrytbara ämnen som PCB och dioxiner. 
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Den norska motsvarigheten till Livsmedelsverket 
tog för några år sedan initiativ till en bredare risk-
bedömning av slamspridning, en bedömning som 
omfattade både metaller och olika organiska föro-
reningar, bland annat läkemedel. Slutsatsen var att 
säkerhetsmarginalen när det gäller skadliga effekter 
på hälsa och miljö generellt var stor för de organiska 
föroreningar som studerades. 
 Nordiska Ministerrådet publicerade 2011 en lik-
nande studie där förslag till riktvärden för organiska 
föroreningar i slam hade beräknats. Utgångspunkten 
var att om slammets föroreningshalter var lägre än 
riktvärdena, och om slamanvändning utfördes enligt 
rådande riktlinjer i Sverige och Norge, så skulle föro-
reningarna inte utgöra några oacceptabla risker för 
hälsa eller miljö. Det visade sig att i nästan allt slam 
var föroreningshalterna med god marginal lägre än 
riktvärdena. Slutsatsen var även här att man inte 
kunde påvisa några risker. 
 En förklaring till de låga riskerna är att de organiska 
föroreningar som binds till slam har låg vattenlös-
lighet, och därmed är upptaget från slambehandlad 
jord till växter lågt. Dessutom är mängden slam som 
tillsätts åkermarken relativt liten.

avsiktlig exponering kan vara avsevärt högre
Det finns naturligtvis osäkerheter i dessa ansatser till 
riskbedömningar. Ett argument som ofta förs fram 

Beräknade halter av PAH och PCB i jord efter hundra 
års slamanvändning är avsevärt mycket lägre än till 
exempel de riktvärden som gäller för förorenad jord  
i Sverige, riktvärden som ska ge skydd även vid 
odling av frukt och grönsaker. Om slamanvänd-
ningen upphör tar det troligen åtminstone många 
årtionden innan halterna av de mest svårnedbrytbara 
föroreningarna har minskat till bakgrundsnivåer.

Inga påvisbara risker med organiska föroreningar 
De organiska föroreningar som förekommer i slam 
har sammantaget en rad olika giftiga egenskaper: 
hormon störande, reproduktionsstörande, neuro toxiska 
och cancerogena. En grundläggande princip inom 
toxikologin (läran om giftighet) är att dosen avgör 
giftigheten. Många ämnen anses inte utgöra någon 
fara för människa eller miljö om dosen är lägre än ett 
visst tröskelvärde. Flera studier har inriktats på att 
bedöma om slambehandlad mark genom tillförseln 
av organiska föroreningar kan utgöra några risker för 
människa eller miljö. 
 Sådana riskbedömningar utgår vanligen från en 
massbalansmodell. Utifrån den kan man beräkna vilken 
exponering människor kan utsättas för via intag av 
livsmedel som produceras i jordbruket. Dessutom 
kan man bedöma risker för toxiska effekter på växter 
och djur som lever i markekosystemet eller i närligg-
ande vattendrag, samt på fåglar som äter daggmask. 
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identifiera någon direkt hälsofara. För att slam-
gödsling ska vara långsiktigt hållbar måste halterna 
av svårnedbrytbara ämnen minska i slammet. Det 
förut sätter att man åtgärdar kemikalieanvändningen 
uppströms reningsverket, till exempel i hushåll och 
industrier. En sådan mekanism ingår i certifierings-
systemet Revaq. Många av de mest svårnedbrytbara 
ämnena är också prioriterade i både det nationella 
och internationella åtgärdsarbetet, bland annat inom 
EU. Detta har i flera fall resulterat i avtagande halter 
i miljön.
 Förutom åtgärder krävs det också övervaknings-
system som visar om åtgärderna får effekt på slammets 
föroreningsinnehåll. För att kunna skilja på tillfälliga 
haltvariationer och långsiktiga förändringar behövs 
det ett långsiktigt övervakningsprogram. Vem som 
har ansvar för övervakningen kan variera beroende 
på om åtgärderna är specifika för ett visst reningsverk 
eller genomförs i hela landet. 

paradox
Det är vanligt att olika mål och risker måste vägas 
mot varandra i samhället. Därför är det inte konstigt 
att det finns en miljömålskonflikt i slamfrågan. Att 
förlita sig på försiktighetsprincipen kan verka moti-
verat ur miljögiftsperspektiv. Det skulle innebära 
totalt stopp för slamanvändning på åkermark, och 
återcirkulationen av fosfor skulle försvåras. Organiska 

i debatten är att slam innehåller många organiska 
föroreningar som vi har bristfällig kunskap om. Mot 
det argumentet kan dock sägas att de riskbedömningar 
som har genomförts hittills omfattar de organiska 
föroreningar som uppträder i högst halter i slam. 
Dessutom har många starkt giftiga föroreningar också 
riskbedömts, till exempel PAH och PCB. Genom-
gående har riskerna bedömts som låga.
 Många av de ämnen som transporteras till renings-
verk kommer från vår avsiktliga användning av olika 
produkter. Exempelvis förekommer doftämnen, 
triklosan (från bland annat tandkräm) samt olika  
läkemedel i avloppsvatten. Många av dessa ämnen 
har hög löslighet i vatten och anrikas inte i slammet. 
Triklosan, vissa doftämnen och läke medel kan dock 
anrikas i slammet. När det gäller dessa ämnesgrupper 
utsätter många människor sig för avsevärt högre ex-
ponering genom avsiktlig användning av olika pro-
dukter än den exponering de skulle kunna utsättas 
för genom intag av livsmedel från slam behandlade 
åkrar.

Åtgärder och övervakning
En annan aspekt är det faktum att halterna av svår-
nedbrytbara ämnen efter längre tids upprepad slam-
gödsling tenderar att öka i jordbruksmarken. Att 
storskaligt förorena jordbruksmarken är inte håll-
bart, även om vi med nuvarande kunskap inte kan  
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föroreningar i slam kan visserligen leda till förore-
ning av jordbruksmarken, men den aspekten bör ses 
i ett brett perspektiv och jämföras med konsekvenserna 
av andra metoder att tillföra fosfor. 
 Inom Revaq är användningen av slam på åker-
mark villkorad med att reningsverkens belastning av 
så kallade utfasningsämnen ska kartläggas och åt gärdas 
(genom substitution eller andra åtgärder). Om dessa 
krav fullföljs och ger resultat så kan slamanvändning 
på åkermark paradoxalt nog bidra till att miljö målet 
”Giftfri miljö” uppnås, genom att man då har en 
drivkraft för att snabba på utfasningen av de farlig-
aste ämnena.

John Sternbeck är filosofie doktor i biogeokemi och  
arbetar som miljökonsult på företaget WSP. Hans arbete  
är inriktat mot miljögifters förekomst, spridning och 
effekter i naturen. Han har varit ansvarig för många 
undersökningar och utredningar åt Naturvårdsverkets 
miljöövervakning, och har också arbetat med kadmium 
och organiska föroreningar i jordbruksmarken.

Smittämnen i avloppsslam 
kan bli ett problem

Salmonella, Campylobacter, Giardia och Crypto-
sporidium – smittämnena kan bli problem vid sprid-
ning av avloppsslam på åkermark. De kommer från 
magsjuka personer som spolar iväg flera miljarder 
organismer per dygn. Att vi har varit förskonade från 
sjukdomsutbrott på grund av slam är ett tecken på  
att regelverket fungerar. Men förr eller senare kommer 
ett utbrott som kan spåras till slam att ske om vi inte 
gör något för att minska halterna före spridning i miljön. 
Jakob Ottoson välkomnar ett tuffare regelverk. 

Jakob Ottoson, Sveriges lantbruksuniversitet 
och Statens veterinärmedicinska anstalt. 
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inte hade tillagat köttet ordentligt. Dessutom finns 
det för vissa smittämnen kroniska bärare som inte 
känner sig sjuka, men som trots det utsöndrar pato-
gener dagligen, även om antalet som de utsöndrar 
inte är lika högt som under akut magsjuka. Smitt-
ämnena hamnar till största delen i avloppsvattnet. I 
det sedimenterade materialet i reningsverket anrikas 
smittämnena som kan före komma i tusentals per 
gram slam, ibland upp till miljontals. 

Vad kan hända? 
De flesta stora avloppsreningsverk i Sverige har någon 
form av behandling (rötning) av slammet för att 
stabilisera det och utvinna gas (se sidan 179). Under 
behandlingen sker en viss minskning av smittämnena, 
men slammet blir inte säkert att hantera om inte 

tt drabbas av magsjuka är inte särskilt roligt, 
men det är just den risken för smittspridning 

som är störst vid spridning av slam på åkermark. I 
slammet finns nämligen massor av sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer (patogener), bland annat 
det virus som ger vinterkräksjuka, och bakterier som 
Salmonella, Campylobacter och giftproducerande 
Escherichia coli (E. coli). De flesta E. colibakterierna 
orsakar inte sjukdom utan finns naturligt i våra tarmar. 
Därför används de ofta som ett mått på förorening 
med avföring (fekalier), det vill säga ett mått på hygie-
nisk kvalitet. 
 En tredje huvudgrupp av smittämnen är parasiter.  
Det är framför allt Giardia och Cryptosporidium 
som kan spridas med slam. Ett annat problem är 
spridning av antibiotikaresistenta bakterier i miljön 
− och risken för att vi snart kan stå utan alternativ 
att behandla en del sjukdomar. Det har visat sig att 
vissa stabila antibiotika anrikas i slam. Antibiotika-
resistenta bakterier i slammet får då en fördel som 
gör att de kan öka i förhållande till antibiotikakänsliga 
bakterier. Egenskaper (gener) för resistens kan också 
föras vidare till andra närbesläktade bakterier.
 Smittämnena kommer till slammet genom att 
magsjuka personer går på toaletten och spolar iväg 
flera miljarder organismer per dygn. De har inte blivit 
smittade av slam från början utan kanske under en 
utlandsresa, på dagis eller lunchrestaurangen som 

A

A B

Parasiten Giardia lever i tolvfingertarmen där den förökar sig som 
trophozoit (A). På vägen ut och utanför sin värd bildas cystor (B) som är 
en tålig överlevnadsform som kan infektera nya värdar.
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exempel fåglar och gnagare som för med sig smitt-
ämnena. Djuren kallas då vektorer för smittspridning. 
En del organismer, framför allt vissa Campylobacter, 
kan infektera vektorerna och öka i antal inuti dem.
 Halterna av smittämnen sänks över tiden eftersom 
de späds ut, inaktiveras och sprids i miljön. Trots det 
kan det i slutändan finnas tillräckligt många för att 
orsaka sjukdom hos den som får i sig förorenat vatten, 
livsmedel eller jord som varit i kontakt med slam. 
Virus och parasitägg är mycket bra på att överleva i 
miljön, medan bakterier anses vara något känsligare. 
Men framför allt Salmonella och gift producerande 
E. coli kan tillväxa under senare delen av livsmedels-
kedjan till halter som är tillräckliga för att orsaka 
sjukdomsutbrott. Man kan något förenklat säga att 
virus och parasiter, som inte tillväxer i miljön, föro-
renar livsmedlet mest troligt strax före skörden, fram-
för allt via förorenat bevattningsvatten. Detta gäller 
även för Campylobacter. Däremot kan Salmo nella 
och giftproducerande E. coli förekomma i väldigt 
låga halter i slamgödslad jord för att senare tillväxa i 
antal på själva livsmedlet om inte temperaturkedjan 
hålls under distributionen, och om det inte finns 
någon process som dödar dem.

regelverket skyddar oss
Slamanvändning har så vitt jag vet inte förknippats 
med några sjukdomsutbrott i Sverige. Det beror på 

behandlingen sker vid högre temperaturer, helst över 
50 grader. Beroende på hur slammet sedan lagras 
och används finns olika tillfällen för människor och 
djur att komma i kontakt med smittämnena som 
finns kvar i det. Det gäller bland annat personer 
som hanterar slammet på reningsverket eller vid 
spridning; de kan få i sig smittämnen vid stänk eller 
via förorenade händer. 
 Efter att slammet har spridits kan smittämnen 
transporteras till grundvatten, eller vid kraftiga regn 
till ytvatten (figur 2). Regn kan också ge upphov till 
stänk som hamnar på sallatsblad som ska konsumeras. 
Lagras slammet öppet kan det locka till sig djur, till 

Figur 2. Smittämnen i slam kan spridas till människor och djur genom 
kontakt eller genom konsumtion av vatten eller livsmedel som blivit föro
renade. Vektorer kan transportera smittämnen, och i vissa fall själva in
fekteras av dem.
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vattendrag
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anna

Avrinnning till 
vattendrag

elle

Avloppsslam



262 263

Det leder ofrånkomligen till att fler personer kommer 
att exponeras för smittämnen i slam, och i högre halter  
än i dag. Många av de sjukdomar som kan spridas 
med slam tar vi med oss från utlandssemestern. 
Ökat resande leder alltså till fler smittämnen i slam. 
 Vi kan också se nya trender på matsidan som på-
verkar riskerna. Hälsosamt eller hälsorisk? Groddar 
är rika på proteiner, vitaminer och mineraler men de 
har varit förenade med utbrott av både Salmonella och 
giftproducerande E. coli. Senast våren 2011 skedde 
ett utbrott i Tyskland med flera dödsfall. Utbrottet 
spårades till ett eller flera partier bockhornsklöver-
frön, som kan ha blivit förorenade av avloppsvatten 
eller slam. Visserligen rekommenderas groddare att 
värmebehandla fröna före groddning, men behand-
lingen tar inte död på alla bakterier och samtidigt 
påverkar den groddbarheten negativt. Groddnings-
processen sker i en för bakterierna gynnsam miljö. 
Där kan de växa i antal till halter som är tillräckliga 
för att infektera en elefant. Kontrollerad groddning 
tillsammans med sköljning och/eller snabb upphett-
ning före servering minimerar riskerna. Troligen har 
vi i Sverige bättre kontroll än i övriga Europa. Alla 
svenska groddare värmebehandlar fröna, och grodd-
ningen sker i regel vid 15 i stället för 24 grader, vilket 
minskar risken för tillväxt av sjukdomsframkallande 
bakterier betydligt. 
 En annan trend är färdigskuren och packad sallat, 
ruccola och spenat. I dessa påsar finns en risk för 

att vi har regler som förebygger kontakten med slam. 
För det första krävs det någon form av behandling 
som inaktiverar en del av smittämnena. För det andra  
får inte slam spridas på mark som är avsedd för bete 
eller för odling av foder, bär, frukt, rotfrukter, potatis 
och grönsaker som äts råa om inte minst tio månader 
har gått mellan slamtillförseln och skördetillfället. 
Under denna period sker en avdödning av smittämnena  
som till stor del beror på temperatur, ultraviolett 
ljus och konkurrerande mikroflora (amöbor som äter  
patogenerna, bakterier som konkurrerar). Reglerna 
har sin grund i EU:s slamdirektiv från 1986 som sätter  
en lägsta nivå för kraven som medlemsländerna 
måste följa. 
 Tiomånadersperioden som används i Sverige kan 
ses som en anpassning till ett kallare klimat (enligt 
direktivet måste det minst gå en treveckorsperiod), 
en anpassning som med stor sannolikhet har minskat 
antalet sjukdomsfall avsevärt hos både människor och 
djur. Det går inte att utesluta att människor har blivit 
smittade på grund av slamanvändning, men att vi 
har varit förskonade från utbrott är ett tecken på att 
hanteringen och regelverket fungerar och att andra 
spridningsvägar för dessa mag-tarmsjukdomar är 
mycket vanligare än genom slamanvändning.

resor och mattrender ger nya smittrisker
I något som närmar sig ett uthålligt kretslopp måste 
slam användas i större utsträckning inom jordbruket. 
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framtid. Med hygieniserande menas en metod som 
gör att halten av smittämnen sänks med ett antal 
tiopotenser, det vill säga att processen ska döda 99,9 
procent eller mer av smittämnena. För animaliska 
biprodukter (slakteriavfall och gödsel) är kravet på 
reduktion just 99,9 procent för virus och parasitägg, 
och 99,999 procent för Salmonella. 
 Naturvårdsverket har lagt ett förslag på att en be-
handling som sänker smittrycket införs på renings-
verken som ett led i arbetet att öka användningen av  
slam i jordbruket. Revaq-certifiering av avlopps-
reningsverk ställer krav på en hygieniserande be-
handling och kontroll för att garantera en salmo-
nellafri produkt. Revaq-verken använder sig i dag 
av långtidslagring (6 månader). Norge har krav på 
hygieniserande och stabiliserande behandling med 
målet att slam som sprids inte ska innehålla Salmo-
nella eller infektiösa parasitägg, samt att innehållet  
av termo toleranta koliformer ska vara lägre än 2 500  
per gram torrvikt. Termotoleranta koliformer är en 
grupp av bakterier som är vanliga i avföring och som  
används som ett mått på hygienisk kvalitet. E. coli ingår  
i den gruppen. Exempel på tekniska lösningar som 
anses kunna leva upp till detta hygieniska kvalitets krav 
är olika värmebehandlingar och pH-justeringar med 
kritiska parametrar (framför allt exponeringstid, tempe-
ratur och pH) som måste mätas och dokumenteras 
(figur 3). Även enklare strängkompostering under två 

tillväxt av Salmonella och E. coli om inte tempera-
turen är låg genom hela distributionskedjan. Hallon 
har varit förknippade med utbrott av framför allt 
vinterkräksjuka. Ett bakverk kan innehålla några en-
staka bär, medan en smoothie kan innehålla hundra 
gram hallon. För de två senare exemplen minskar 
dagens regelverk risken för smittspridning, eftersom 
slam inte får användas på bär- eller grönsaksodlingar 
om inte tio månader går mellan spridning och skörd.
 Men längre överlevnadstider än så har visats för 
de flesta mikroorganismer i jord. Till exempel kan 
parasitägg överleva flera år i fuktig jord. Dessutom 
kan produkterna också förorenas via bevattnings-
vatten som påverkats av slam. Kort och gott kommer 
sannolikheten att smittas från slam att öka. Andra 
smittvägar kommer fortfarande att dominera, men 
förr eller senare lär ett utbrott som kan spåras till 
slam att ske om inte något görs för att minska halterna 
före spridning i miljön. Smittämnen i slam är inget 
större problem i dag, men kommer sannolikt att 
kunna bli det i framtiden om ingenting görs för att 
sänka smittrycket. 

Krav på hygieniserande behandling på gång
I slambehandlingssteget finns en unik möjlighet att 
kontrollera driftparametrar som kan garantera en säker  
produkt. När jag tittar i kristallkulan ser jag krav 
på hygieniserande behandling av slam inom en snar 
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förordning ligger. I förslaget klassificeras slammet 
beroende på om det har genomgått avancerad be-
handling eller inte. Avancerad innebär behandling 
i slutna system vid hög temperatur eller högt pH 
under övervakning. Klassificeringen ligger sedan till 
grund för hur slammet får användas. 
 I ett förslag till nytt EU-direktiv omfattas inte 
avancerat behandlat slam av några restriktioner alls. 
I Europa har man också en mer liberal syn på djurs 
exponering för avloppsfraktioner. I Sverige bör vi stå 
fast vid den mer restriktiva användningen för att värna 
om vårt goda djurhälsoläge. Även om avancerade 
behandlingar tar död på de flesta smittämnena så 
överlever bakteriesporer, och konsekvenserna av att 
få in en smitta i en besättning kan bli allvarliga. 

Jakob Ottoson är docent i infektionsbiologi vid Institu
tionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 
SLU. Han forskar på smittrisker från miljön och hur 
dessa kan minimeras. Ett mål är att utveckla mikrobio
logisk riskvärdering som metod för att bättre och mer 
nyanserat integrera frågor om smittrisker i kretslopps
samhället.

år och lagring under en treårsperiod får användas 
om det inte innebär andra sanitära problem som till 
exempel lukt; det fungerar bäst i glesbygdsområden. 
Utöver kraven på hygieniserande behandling behåller 
man i Norge restriktionerna på användning för att 
minska exponeringen för djur och människor. Men i 
Norge är vår tiomånadersperiod hela tre år.

Vi ska vara rädda om djurhälsan
Själv tror och hoppas jag på ett regelverk någonstans 
mellan det norska och dagens svenska, det vill säga 
mer definierade krav på hygienisering men med bi-
behållna restriktioner i användningen. Och det är 
där någonstans Naturvårdsverkets förslag till ny 

Figur 3. Säker hygienisering bygger på att man kan kontrollera drift
parametrar som man vet ger en säker minskning av smittämnen, till 
exempel temperatur och pH. Genom provtagning under lagring av slammet 
kan man kontrollera så att det inte har skett ”återinfektion” eller tillväxt 
av bakterier.
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Återvinning av fosfor 
– acceptans och konflikter

Varför är det så lätt att acceptera mat producerad 
med stallgödsel och biogödsel, och så svårt att  
acceptera avloppsslam som gödsel? Avlopps-
renings  verken har ett certifieringssystem, liksom 
bio gödselanläggningarna. Däremot kan bonden 
utan vidare sprida stallgödsel utan att fundera på 
vad den innehåller. Om VA-branschen ska slå in på 
en mer teknisk väg för utvinning av fosfor från av-
loppsslam måste vi konsumenter acceptera en hö-
gre VA-taxa, skriver Ola Palm. Är vi beredda på det 
– och betyder det verkligen någon miljöförbättring?

Ola Palm, Institutet för jordbruks 
och miljöteknik.
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fosfor per hektar. Begränsningen gäller som ett genom-
snitt för fem år. I praktiken innebär det att all stall-
gödsel ska användas som en växtnäringsresurs, sam-
tidigt som växtnäringsläckaget begränsas. Sverige är 
det enda land i Europa som har ett regelverk som 
begränsar mängden fosfor som årligen får tillföras 
jordbruksmark. Andra länder reglerar detta på ett 
ofta mer indirekt sätt. 
 Sammantaget har återföring av fosfor och resurs-
hushållning en stark ställning i Sverige formellt sett. 
Det praktiska utfallet behöver däremot förbättras för 
att komma i nivå med lagstiftarens ambitioner. 

potential
Mängder och växtnäring som olika organiska gödsel-
medel innehåller visas i tabell 1. Mängden biogödsel 
(rötrest) från biogasanläggningar har ökat de senaste 
åren och bedöms fortsätta öka. Det betyder att vi blir 
allt bättre på att sortera ut, behandla och återföra växt-
näring från de livsmedelsprodukter som inte konsu-
meras. Sam tidigt produceras biogas som till stor del 
uppgraderas till fordonsbränsle och ersätter bensin 
– en dubbel miljö vinst genom att man ersätter både 
fordonsbränsle och handelsgödsel. Biogödsel är ett väl 
balanserat fullgödselmedel. I stort sett all den växt-
näring som finns i avfallet som rötas kommer även att 
finnas i biogödseln. Med ökad mängd källsorterat 
organiskt avfall som rötas kommer även återföringen 
av växtnäring att öka.

edan Kretsloppspropositionen antogs år 1998 har 
vi i Sverige försökt förverkliga hållbar utveckling 

med konkreta mål och en skarp lagstiftning. Något 
motsvarande finns inte i andra länder.

Återföringsmål
Ett etappmål under miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö” är att återföra minst 60 procent av 
fosforn i avloppsvatten år 2015 till produktiv mark. 
Allt orga niskt avfall från livsmedelsindustrin ska be-
handlas och där det är lämpligt återföras till jord-
bruksmark. För organiskt avfall är det nya förslaget 
till mål att minst 40 procent av matavfallet från 
hushåll, storkök, butiker och restauranger behand-
las biologiskt så att växtnäring och energi tas till-
vara. Den senaste utvärderingen från år 2010 visar 
att knappt 25 procent av fosforn i avlopp återfördes 
till produktiv mark och att ungefär lika stor del av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restau-
ranger behandlades biologiskt. Målet för livsmedel-
industrin har redan nåtts.
 För det största näringsflödet, stallgödsel, gäller 
andra principer som snarare utgår från miljöskydd 
än återföring. Spridningsarealen för stallgödsel är 
kopplad till antalet djur. Dessutom är mängden 
fosfor som årligen får tillföras jordbruksmark med 
organiska gödselmedel (dit stallgödsel räknas, men 
även slam från avloppsreningsverk och biogödsel 
från biogasanläggningar) begränsad till maximalt 22 kg 

S
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hur mycket återförs till jordbruket av 
organisk växtnäring?
I stort sett all växtnäring från stallgödsel återförs. 
Det är framför allt hästgödsel som inte återförs till 
jordbruksmark. Orsaken är dels det låga innehållet 
av växtnäring i relation till vikt och volym, dels att 
hästnäringen sällan är direkt kopplad till traditionellt  
jordbruk. Sett ur ett nationellt perspektiv är stallgödsel 
vår viktigaste växtnäringsresurs och för fosfor den 
helt dominerande (tabell 1). 
 Växtnäringen i biogödsel från biogasanläggningar 
återförs även den till nästan 100 procent till jord-
bruksmark. Undantag är några av de biogasanlägg-
ningar som hittills har separerat bort en fastare fosfor-
rik fraktion som i stället används vid jordtillverkning. 
 Återföring av växtnäring från avlopp har varierat 
över tiden och är i dag förhållandevis liten. År 2010 
bedömde Naturvårdsverket att knappt 25 procent 
(cirka 53 000 ton) av den totala slamproduktionen 
på 220 000 ton återfördes till jordbruk. Av dessa 53 000 
ton kom 65 procent från Revaq-certifierade renings-
verk. 

acceptans
Stallgödsel är det organiska gödselmedel som har 
högst acceptans hos konsumenterna. De konflikter  
och acceptansproblem som förekommer hänger i 
första hand ihop med lukt vid lagring och spridning 

Mängden fosfor i slam från avloppsreningsverk för-
väntas bara förändras i relation till landets befolk-
ning. Fosforreningen vid alla stora avloppsrenings-
verk är redan mycket långt utbyggd. Eventuella 
hårdare krav kommer inte drastiskt att förändra den 
totala mängden fosfor som potentiellt kan återföras 
till jordbruk från avlopp. Det gäller både stora och 
små avloppsanläggningar.
 Stallgödsel är det helt dominerande organiska gödsel-
medlet, både i antal ton och mängd växt näring, och 
kommer även i framtiden att vara det. All teknik för 
lagring och spridning av de övriga organiska gödsel-
medlen hämtas från stallgödselområdet, liksom även 
regelverket.

Tabell 1. Olika organiska gödselmedel – deras mängder och 
innehåll av fosfor och kväve. 

Organiska Årlig mängd Årlig mängd Årlig mängd
gödselmedel (ton) totalfosfor (ton) totalkväve (ton)

Stallgödsel		 22	000	000	 25	400	 100	000	
(år	2009)	 	 	 (varav	44	000	ton	
	 	 	 växttillgängligt)

Biogödsel		 500	000	 345	 2	800	
från	biogas-	 	 	 (varav	1	700	ton
anläggningar		 	 	 ammoniumkväve)
(år	2009)

Slam	från		 1	000	000	 6	000	 9	100
avlopps-	 		 	 (varav	2	300	ton
reningsverk	 	 	 ammoniumkväve)
(år	2008)	 	 	

mineralgödsel   10 050 159 000
(år 2009)
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av stallgödsel. Men kvaliteten på de livsmedel som 
produceras med hjälp av stallgödsel är inte ifråga-
satt, utan snarare tvärtom. Generellt innehåller stall-
gödsel mycket låga halter av oönskade ämnen som 
kadmium (se nedan). Men fodertillsatser, speci-
ellt vid smågrisuppfödning, kan göra att halterna av 
framför allt zink kan bli höga. Samtidigt analyseras 
inte metallhalter i stallgödsel. För slam från avlopps-
reningsverk och biogödsel från biogasanläggningar 
sker regelbundna analyser, dels därför att regelverken 
kräver detta, dels därför att dessa gödselmedel är 
certifierade. 
 Inom ekologisk produktion får inte handelsgödsel 
användas. Där används nästan uteslutande olika  
organiska gödselmedel, och stallgödsel är det viktigaste.  
Acceptansen för ekologiskt producerade livsmedel 
är mycket hög, och efterfrågan ökar. Hygieniserad 
stallgödsel ingår även i vissa konsumentförpackade 
blomjordar och säljs då med positiva förtecken. 
 Återföring av växtnäring från avlopp rör ibland 
upp känslor och väcker starka reaktioner. En av orsa-
kerna är att städernas avloppssystem inte bara leder 
bort avloppsvatten från toaletter, utan även från 
industrier och till viss del också dagvatten från gator. 
Det är svårt för avloppsreningsverken att ha kontroll 
på vad alla olika verksamheter tillför via sitt avlopps-
vatten, och som därmed kan finnas i det slam som 
uppstår vid reningen. Samtidigt är det i slammet som 
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Samhällets miljökvalitetsmål för återföring av dels fosfor ur avlopp, dels växt
näring ur organiskt avfall är som ett långlopp. Certifieringssystem hjälper 
till att detalj granska kvaliteten för att underlätta arbetet med ständig för
bättring. För stallgödselspridning finns däremot inget certifieringssystem.



276 277

mycket låga halter kadmium jämfört med vad som 
kan förekomma internationellt. 
 Även stallgödsel, biogödsel och slam innehåller 
små mängder kadmium. Det jämförelsetal som ofta 
används är kvoten mellan kadmium och fosfor (mg 
Cd/kg P). Enligt Kemikalieinspektionen innehåller 
olika gödselmedel kvoter och mängder enligt tabell  
2. Den tillförda kadmiummängden är beräknad uti-
från att hela den årliga organiska gödselmedels-
mängden används. För stallgödsel har man inte tagit 
hänsyn till eventuell återcirkulation från åkermarken 
och hur mycket som är nettotillförsel till ekosystemet. 

Konflikter
Återföring av växtnäring från samhället innebär ofta 
konflikter mellan olika intressen. Tydligast visar detta  
sig när växtnäring från avlopp återförs i form av 
slam. Potentialen att ersätta fosfor i mineralgödsel 

all den fosfor finns som vi konsumerar via livsmedlen. 
Om all fosfor i slam från avlopp kunde återföras till 
jordbruk skulle vi kunna minska användningen av 
fosfor i mineralgödsel med 60 procent! Därför är 
återföring av fosfor från avlopp viktigt för en hållbar 
utveckling.
 Biogödsel från biogasanläggningar har god accep-
tans i dag, och sedan år 1999 finns ett certifierings-
system (Certifierad Återföring). En av orsakerna till 
acceptansen är att certifieringssystemet endast till-
låter substrat som har sitt ursprung i livsmedels- och 
foder kedjan. Det som kan rötas är alltså livsmedel 
som inte blev konsumerade eller sådant som kunde 
ha använts som foder, samt stallgödsel. Material från 
avlopp accepteras inte. 

Kadmium som förorening vid fosforgödsling
Kadmium är den förorening som framför allt för-
knippas med fosforgödsling. Fosforhaltiga mineral-
gödselmedel innehåller små mängder kadmium som 
förorening. I Sverige har vi sedan länge haft fokus 
på tillförsel av kadmium till jordbruksmark efter-
som våra jordar har relativt högt kadmiuminnehåll 
jämfört med andra länder. En långsamt ökande 
kadmiumhalt i jordbruksmarken kommer så små-
ningom att leda till livsmedel med förhöjt kadmi-
uminnehåll och därmed risk för hälsoproblem. Den 
mineralgödsel som numera används i Sverige har 

Tabell 2. Kadmium/fosforkvot och kadmiummängder vid göds-
ling med olika gödselmedel. (Källa: Kemikalieinspektionen)

Källa/ Kadmium/ Årlig tillförd mängd Total årlig mängd
produkt fosforkvot kadmium per areal tillförd kadmium
 (mg cd/kg p) där produkten i jordbruket
  används (g cd/ha) (g cd/ha)

mineralgödsel	 6	 0,06	 47–71
Slam	 30	 0,30–0,75	 46
Stallgödsel	 8–15	 0,17–0,34	 204–380
biogödsel	 14	 0,24	 4,9
Kalk	 Ej	relevant	 0,02	 42
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att utnyttja för samverkan med andra livsmedels-
kollegor. Ur perspektivet hållbar utveckling måste vi 
se till att använda all återvunnen växtnäring – inte 
bara stallgödsel och matavfall. Om detta ska ske via 
återföring av slam direkt till jordbruksmark eller via 
tekniska lösningar där fosforn utvinns från avlopps-
vattnet eller slammet får framtiden utvisa. 
 Om vi ska gå den mer tekniska vägen måste det 
även finnas acceptans för höjda VA-kostnader, och 
det gör det inte i dag. I slutändan är det du och jag 
som konsumenter som avgör när vi betalar våra livs-
medel – antingen i butiken eller via vattenräkningen.

Ola Palm är filosofie doktor och FoUchef på JTI – 
Institutet för Jordbruks och miljöteknik. Han arbetar 
med kvalitets och återföringsfrågor av växtnäring både 
inom jordbruket och mellan stad och land.

är stor, men den faktiska återföringen är begränsad 
på grund av acceptansproblem. Den väg som VA-
branschen har valt, tillsammans med i första hand 
LRF och handeln, är att få förtroende via Revaq-
certifiering. Certifiering innebär frivilliga åtaganden 
som aktörerna gemensamt kommit överens om, och 
efterlevnaden kontrolleras av en tredje part. Avlopps-
reningsverken arbetar för att kunna uppfylla åter-
vinningsmålet för fosfor genom en rad åtgärder enligt 
certifieringssystemet. 
 Samtidigt har livsmedelsindustrin en kritisk in-
ställning till växtnäring från avlopp. De ser marknads-
risker som negativt kan påverka deras varumärken. 
Det som gör att jordbruket är mer positivt än livs-
medelsindustrin till återföring av växtnäring från av-
lopp via slam är den uppseglande fosforbristen och 
därmed stigande priser på fosfor. Jordbruket måste 
ha tillgång till fosfor för sin produktion – en produk-
tion som inte kan flyttas. Livsmedelsindustrin där-
emot köper allt mer sina råvaror på en internationell 
marknad och säljer även produkterna internationellt. 
Starka varumärken är därför centralt. 

höjd Va-taxa?
Visst går det att förena starka varumärken och an-
vändning av återvunnen växtnäring. VA-branschen 
är den internationellt största aktören i volym på livs-
medelssidan via dricksvattnet. Här finns en potential 
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Slamgödslad energiskog renar 
mark från metaller

Energiskog är en etablerad energigröda, som måste 
gödslas precis som alla andra grödor. Avloppsslam 
och avloppsvatten är två alternativ. Men med dem 
tillförs inte bara växtnäringsämnen till marken, utan 
också oönskade metaller. Finessen med Salix är att 
den tar upp mer metaller än man får tillföra med 
slammet. Energiskogen kan alltså på sikt rena åker-
marken från metaller, skriver Pär Aronsson. 

Pär Aronsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
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nergiskog (Salix) har odlats på svenska åkrar 
sedan slutet av 1970-talet. Salix odlas för att 

eldas, och i takt med stigande energipriser ökar in-
tresset för att odla och elda Salix. Som alla grödor 
behöver Salix gödslas för att växa. Ett sätt är att sprida 
avloppsslam i samband med plantering eller efter 
skörd. På det sättet tillförs odlingarna framför allt 
fosfor, men även en del kväve. Dessutom förbättras 
ekonomin eftersom lantbrukaren får betalt för att ta 
emot slam på åkern. 

Nettofälla för metaller
Men slam är inte oproblematiskt. Det innehåller 
rester av alla de otaliga substanser som cirkulerar i 
samhället, oftast smittämnen och i många fall en hel 
del tungmetaller. Det är detta som gör Salix till en 
så lämplig gröda för slamgödsling; den äts inte utan 
bränns. Dessutom tar Salix varje år upp mycket mer 
av flera tungmetaller än vad man får tillföra med 
slam. Salix är alltså en nettofälla för metaller och renar 
därför marken på sikt (figur 1).
 Den svenska jordbruksmarken tillfördes stora 
mängder kadmium under 1900-talet – via fosfor-
gödselmedel och luftföroreningar, men även via 
spridning av avloppsslam av låg kvalitet under 1970- 
och 80-talen. Denna tillförsel av kadmium har i sin 
tur resulterat i förhöjda kadmiumhalter i maten vi 
äter. Teoretiskt sett skulle man kunna återställa en 

E

Figur 1. Salix tar upp betydligt mer kadmium (Cd) än vad som tillförs 
med slam, och renar därmed marken på sikt. 

Tillförsel med 
slam högst
0,75 g Cd/ha år

Marken innehåller ca 700 g Cd/ha, 
det mesta naturligt

Bortförsel med 
skörd cirka 
10 g Cd/ha år

åkerjords kadmiumhalt till den naturliga genom att 
odla Salix under 25 år. Det allra mesta kadmiumet 
hamnar sedan i rökgaserna i värmeverket och fastnar 
i skorstensfiltret tillsammans med flygaskan. En hög 
andel Salixflis i bränslemixen kan därför medföra 
förhöjda kadmiumhalter i askan, något som försvårar 
askåterföring till jordbruksmarken. Det finns teknik  
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att rena askor från kadmium och andra tungmetaller, 
men eftersom ingen vill betala för den miljönytta 
detta skulle innebära får vi leva med ett ”haltande” 
kretslopp och kadmiumhaltiga livsmedel.

Kväverikt vatten från slamavvattningen 
Det slam som vi hittills diskuterat är ett resultat av 
att man i reningsverken tillsätter järn- eller aluminium-
föreningar som gör att fosforn klumpar ihop sig med 
en massa organiska ämnen. Vi får ett slam, som sedan 
måste avvattnas innan det kan behandlas (rötas) och 
lagras. Vanligtvis sker avvattningen i två steg. Först 
får slammet sedimentera, och sedan körs det i en 
stor centrifug. Det vatten som kommer från avvatt-
ningen kallas rejektvatten och är extremt kväverikt 
(upp till 1000 mg kväve/liter). På några platser har 
man byggt dammar för att lagra detta vatten under 
vinterhalvåret för att sedan sprida det i intilliggande 
Salixodlingar under sommaren. 
 På det här sättet kan man förbättra kvävereningen  
i reningsverket genom att energiskogen tar upp kvävet 
ur rejektvattnet. Samtidigt får man billig näring till 
grödan, och bevattningen bidrar till ökad produktion 

KRAFTVÄRMEVERK

SAMHÄLLET

RENINGSVERK

Orenat avloppsvatten

Behandlat avloppsvatten och slam

Salix�is

Koldioxid, 
aska

El, värme

SALIXODLING

Figur 2. Ett multifunktionellt system (som det ser ut i Enköping) där Salix 
odlas med hjälp av avloppsvatten och slam, för att sedan användas i ett 
kraftvärmeverk för produktion av el och värme. Samhällets avlopps vatten 
renas i Salixodlingen från bland annat kväve. Marken renas samtidigt från 
kadmium och en del andra tungmetaller. 
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av Salix. I Enköping finns den största anläggningen 
av det här slaget i Sverige. Tillsammans med tillförsel 
av slam och biobränsleaska, som innehåller mycket 
fosfor men lite eller inget kväve, så uppnås en balan-
serad näringstillförsel och hög produktion.
 Det multifunktionella systemet i Enköping är ett 
intelligent sätt att ta tillvara de möjligheter som finns 
att lösa ett miljöproblem samtidigt som man ökar 
produktionen av förnybar energi och bidrar till nya 
inkomstkällor för lantbruket. 

Pär Aronsson är docent i ekologi vid Institutionen för 
växtproduktionsekologi, SLU. Han studerar framför 
allt miljö effekter av Salixodling och förutsättningarna 
att utnyttja Salix för att rena mark och vatten.

Slamgödsling i Skåne 
– fältförsök under 30 år

I Skåne bedrivs sedan 30 år tillbaka unika fältför-
sök med användning av kommunalt avloppsslam 
i jordbruket. Försöken visar att markens mullhalt 
och bördighet ökar av slamgödslingen. I genom-
snitt har man fått en skördeökning med cirka 7 
procent. Slamtillförseln har inte påverkat växternas 
upptag av tungmetaller, och markens maskar och 
mikroorganismer har påverkats positivt, skriver 
Per-Göran Andersson. 

PerGöran Andersson, 
Hushållningssällskapet Malmöhus.
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Nästa steg i processen var att konstruera en försöks-
plan och lägga ut fyra fältförsök i sydvästra Skåne. Så 
skedde hösten 1981. Efter några år avslutades två av 
försöken, och de resurser som fanns koncentrerades 
till två försöksplatser. 
 Projektet ”Slamspridning på åkermark” är unikt, 
inte bara i Sverige utan även i Europa. Det är ett 
praktiskt genomfört fältförsök där man under lång 
tid följt hur upprepad slamtillförsel påverkar åker-
marken och dess växter. Försöken har fortsatt trots 
att det emellanåt har varit mer eller mindre total-
stopp för tillförsel av slam till åkermark i Sverige. 
Det är angeläget att fortsätta försöken, inte minst 
med tanke på att det här finns ett unikt material att 
arbeta vidare med.

Upplägg av försöken
Fältförsöken för att undersöka effekterna på mark 
och gröda vid användning av slam på åkermark har 
pågått i Malmö och Lund sedan början av 1980-talet,  
och de pågår fortfarande. Rötat och avvattnat slam 
från Sjölunda och Källby avloppsreningsverk i Malmö 
respektive Lund har spridits på försöksytor: på Peters-
borgs gård strax söder om Malmö och på Igelösa gård 
strax norr om Lund. Valet av grödor har följt den 
växtföljd som tillämpats på respektive gård.
 Fältförsöken har utförts med upprepningar för 
att få större säkerhet och minska effekterna av för-
söksfel. Försöket har utförts som ett blockförsök 

e kommunala reningsverken byggdes ut i stor 
omfattning på 1970-talet. Därmed uppstod 

ett avloppsslam. Man var redan från början inne på 
tanken att växtnäringen i slammet skulle cirkulera 
och därmed tillföras åkermarken. Men redan från 
starten riktades uppmärksamhet på de tungmetaller 
som fanns i slammet. Stora insatser har genom åren 
gjorts från kommunernas sida för att få in så lite av 
dessa tungmetaller som möjligt i reningsverken. 

Världsunika fältförsök 
Kraven var då, liksom i dag, att slammet varken på 
kort eller lång sikt får skada jorden, grödan eller den 
som konsumerar grödan. Det får inte heller orsaka 
skador på den som arbetar med åkermarken. Fråge-
ställningen uppkom direkt från lantbrukar kåren om 
slammet var en tillgång eller en belastning i växt-
odlingen. Det bästa sättet att få svar på frågan var 
att testa det under kontrollerade former i verklig-
heten, det vill säga i regelrätta fältförsök. En arbets-
grupp bildades med representanter från dåvarande 
SSK (Sydvästra Skånes kommunförbund), Sysav 
(Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag), Malmöhus 
läns Hushållningssällskap och LRF (Lantbrukarnas 
Riksförbund). Hushållningssällskapet gjorde en enkät  
i sydvästra Skåne för att undersöka intresset hos lant-
brukarna för att ta emot slam och sprida på sina 
åkrar. En majoritet av de tillfrågade var positiva.

D
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Inget ökat metallupptag 
Halterna av tungmetaller i marken har inte uppvisat 
några förändrade värden för de flesta av metallerna. 
Undantagen är koppar och kvicksilver. Kopparhalterna 
i marken har ökat i båda försöksfälten. Det beror 
på att det finns koppar i vattenledningarna och att 
råvattnet från Vombsjön har varit aggressivt mot 
ledningarna. Sedan år 2000 avhärdas vattnet och är 
inte lika aggressivt längre; det gör att kopparhalten i 
vatten och slam bör minska. Kvicksilverhalten ökade 
bara i försöksfältet på Igelösa gård, troligen beroende 
på läckage från Lunds tekniska högskola. För kadmium 

med fyra block, där alla försöksleden ingår i varje 
block. I fältförsöken finns ett helt obehandlat led där 
varken avloppsslam eller mineralgödsel har tillförts 
sedan 1981. Tillförsel i de slambehandlade leden 
är motsvarande 1 och 3 ton torrsubstans (TS) per 
hektar och år. Tillförsel har skett vart fjärde år med 
4 respektive 12 ton TS per tillfälle. Både led med 
och utan slam har kombinerats med olika mängder 
mineralgödsel. Tillförseln har varit ingen, halv res-
pektive hel giva av kväve i förhållande till vad som 
betraktas som normal kvävegödsling för respektive 
gröda. Vid halv och hel kvävetillförsel har rekommen-
derad mängd av fosfor och kalium tillförts. 

Slamkvaliteten har förbättrats
Slammets kvalitet har genomgått en avsevärd förbätt-
ring sedan försöken startade. Samtliga metallhalter 
har minskat med tiden. Minskningen uppgår i genom-
snitt till över 70 procent för slammet från båda av-
loppsreningsverken. Halterna av bly, kadmium och 
kvicksilver har minskat med cirka 90 procent. 
 Slammets innehåll av 70 olika organiska toxiska 
ämnen har studerats vid olika tillfällen. Endast ett 
fåtal av ämnena kunde detekteras i slammet och då 
i mycket låga koncentrationer. Slammets innehåll av 
näringsämnen uppgår till drygt 4 procent av TS när 
det gäller kväve och till drygt 3 procent av TS när 
det gäller fosfor.
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Figur 1. Tillförsel av slam till jorden har inte påverkat upptaget av metaller 
i skördeprodukter, här illustrerat med kadmium på försöksplatsen Igelösa. 
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Slamgödslingens effekt på grödan är klart positiv  
och alla grödor i försöken har svarat positivt på 
slam tillförseln. I genomsnitt har man genom slam-
gödslingen fått en skördeökning med cirka 7 procent. 

många forskare
Många forskare från olika universitet har arbetat i 
projektet med olika specialundersökningar, från 
Sveriges lantbruksuniversitet bland andra Lars Gunnar 
Nilsson, Lennart Mattsson, Lennart Torstensson, 
Bengt Bengtsson, Hans Larsson och Jan-Eric Englund, 
och från Lunds universitet Torsten Gunnarsson. 

finns det inga statistiskt säkerställda skillnader, men det 
finns en tendens till ökning i marken vid slamtillförsel. 
 I skördeprodukterna har koncentrationen av me-
taller inte ökat ens vid trefaldig tillförsel av slam. För 
kadmiumhalten i de skördade produkterna framgår 
utvecklingen av figur 1. Där ser man att upptaget av 
kadmium i grödorna inte har ökat. 
 Slamgödslingens påverkan på markens biologi och  
mikrobiologi har studerats vid olika tillfällen. Två 
olika studier av maskar i marken visade en positiv effekt 
när det gäller maskarnas tillväxt och fertilitet. Vissa 
maskarter gynnades särskilt. Mikrobiologiska studier 
vid tre olika tillfällen visade att mikrobiologin i 
marken, det vill säga svampar och bakterier, på-
verkades positivt av en långsiktig slamgödsling.

bördigheten ökar
Fältförsöken har entydigt visat att slamgödsling med-
för att markens mullhalt stiger och att markens bördig-
het ökar. Fosfortalen har stigit markant, och kväve halten 
har ökat i det översta markskiktet. Det diskuteras 
från och till om fosforn i rötslam är tillgänglig för 
växterna. Ett mått på växttillgänglighet är P-AL- 
talen i matjorden (förklaras i Kersti Linderholms 
artikel). I Skåneförsöken syns det tydligt att P-AL-
talen ökar vid tillförsel av slam. Vid tillförsel av 1 ton 
slam-TS per hektar och år har det i dessa försök visat 
sig att tillförseln av växttillgänglig fosfor är större än 
bortförseln med grödan (figur 2). 
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Figur 2. Den växttillgängliga fosforn ökade när jorden gödslades med 
slam. Tillförseln var större än bortförseln med grödan. Exemplet är från 
försöksplatsen Igelösa.
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PerGöran Andersson är utvecklingschef vid Hushåll
ningssällskapet Malmöhus. Han har sedan 1988 varit 
projektledare för projektet Slamspridning på åkermark.

Lästips
• Per-Göran Andersson, Slamspridning på åkermark, 

Fältförsök med kommunalt avloppsslam från 
Malmö och Lund under åren 1981–2008. Rapport 
15, Hushållningssällskapen 2009.

Slamanvändning och slamdebatt 
– ett europeiskt perspektiv

Framtidsprognosen är tydlig. EU-länderna produ-
cerar mer och mer avloppsslam ju bättre avlopps-
reningen blir. År 2020 beräknas produktionen vara 
cirka 12,5 miljoner ton torrt slam per år. I England 
och Frankrike används cirka 70 procent av slammet i 
jordbruket – och i Nederländerna ingenting. Sveriges 
jordbruksanvändning ligger på ungefär 25 procent. 
Debatten ser olika ut i olika länder. I England vill 
ekologiska odlare gödsla med slam. I Nederländerna 
måste man använda sin djurgödsel. Anders Finnson 
reder ut dagsläge och trender. 

Anders Finnson, Svenskt Vatten. 
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och i andra EU-länder – och hur går debatten? Totalt 
i alla dagens 27 medlemsländer inom EU används 
cirka 45 procent av slammet i jordbruk, 30 procent 
av slammet förbränns, 10 procent deponeras och 15 
procent används på andra sätt, exempelvis som anlägg-
ningsjord (figur 1). Som jämförelse kan nämnas att i 
Sverige användes år 2008 26 procent i jordbruket av 
den då producerade slammängden på drygt 200 000  
ton torrt slam (cirka 2 procent av EU:s slamproduk-
tion). 

nom EU bor det i dag cirka 500 miljoner männi-
skor, och i de flesta av EU:s medlemsländer är det 

vanligt att andelen befolkning som är ansluten till 
städernas avloppsnät är 90 procent eller mer. Mer 
än 450 miljoner människor beräknas alltså vara an-
slutna till ett avloppsnät i EU – och därmed vara i 
behov av ett väl fungerande reningsverk. Varje person 
som är ansluten till ett väl fungerande reningsverk 
producerar mellan 20 och 30 kg slam per år (räknat 
som torrsubstans, TS). Skillnaden beror på om renings-
verket har utsläppskrav för fosfor eller kväve eller inte 
alls, och om fosforreningen bygger på biologisk rening 
eller på kemisk rening.
 Från ett europeiskt perspektiv har produktionen 
av slam vid reningsverken de senaste 10–20 åren ökat 
med 50 procent. Anledningen är enkel. I en stad där 
det tidigare inte fanns någon avloppsrening finns nu 
ett reningsverk som renar avloppsvatten – och som 
ett resultat av avloppsvattenreningen produceras 
restprodukten slam. Genom befolkningsökning och 
fortsatt utbyggnad av reningsverk runt om i Europa 
beräknas slamproduktionen öka ytterligare 10 pro-
cent fram till år 2020, och inom EU då vara cirka 
12,5 miljoner ton torrt slam per år. 

Sverige skiljer sig från andra eU-länder
Hur hanteras slammet i dag, och hur kan det användas 
på långsiktigt hållbara sätt? Hur ser det ut i Sverige 

I

Figur 1. Dagens 11 miljoner ton torrt avloppsslam per år inom EU används  
som diagrammet visar. Hela 45 procent används i jordbruket och 30 procent 
av slammet förbränns. Motsvarande siffror för Sverige var 2008 26 procent 
till åkermark och inget alls till förbränning. (Se diagram på sidan 195.)

Jordbruk 45 %

Förbränning 30 %

Deponi 10 %

Annan 
användning 
15 %

Slamanvändning i EU
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då det är svårt att höja fosforinnehållet i slam särskilt 
mycket eftersom redan 95–98 procent av fosforn 
avskiljs i reningsverken.)

• Efterbehandling av slammet blir allt vanligare, till 
exempel rötning eller kompostering. Det gör också 
slammet mer attraktivt att använda på jordbruks-
mark.

• Frivilliga kvalitetssystem som Revaq eller engelska 
Safe Sludge Matrix blir allt vanligare och höjer för-
troendet för användning av slam på jordbruksmark.

Förändrade behov inom jordbruket
• Ökat behov av organiska gödselmedel inom  

jordbruket.
• Ökad odling av energigrödor.
• Användning av slam inom jordbruket är ett sätt  

att minska jordbrukets klimatpåverkan.

Ökad användning av slamförbränning kommer fram-
för allt att ske i områden där användning av slam på 
jordbruksmark inte är möjlig på grund av alltför tätt 
befolkade områden, där betesmark dominerar eller 
där det redan finns så mycket djurgödsel i området 
att hela behovet av organiska gödselmedel är täckt. 
För att minska den andel slam som i dag går till de-
poni kommer förmodligen förbränning att vara 
huvudalternativet för flera av EU-länderna. 

Sverige har via arbetet inom certifieringssystemet 
Revaq sammantaget betydligt strängare kvalitetskrav 
på slammet än vad något annat land har inom EU. 
Sverige är unikt även när det gäller återvinningsmål 
för fosfor. Inget annat EU-land har ett fastställt miljö-
mål som fokuserar på att återföra fosfor från avlopp 
till jordbruksmark. 

mer och mer avloppsslam till jordbruket i eU
De trender fram till år 2020 som EU-kommissionen 
redovisar i sina rapporter från 2009 är att använd-
ningen inom jordbruk och till förbränning kommer 
att fortsätta att öka, deponering av slam kommer att 
minska, liksom användning av slam till andra ända-
mål. År 2020 beräknas cirka 50 procent av allt slam 
som produceras inom EU gå till jordbruk. Det finns 
flera anledningar till EU-kommissionens prognos. 
Dels ökar förtroendet för slammet, dels förändras 
behoven inom jordbruket. 

Ökat förtroende för slammet
• Slamkvaliteten när det gäller oönskade föroreningar 

blir successivt allt bättre i större delen av EU.
• Högre krav på rening av industriella process avlopps-

vatten som är kopplade till städernas avloppsnät.
• Reningsverken får allt högre krav på sig att släppa 

ut mindre fosfor. Det innebär att fosforhalten i 
slammet ökar successivt. (Det här gäller inte Sverige 



300 301

svag ökning. Andelen slam som förbränns kan öka  
till 20–25 procent, och slam till anläggningsjord  
ligger på 10–15 procent. Andelen som depone-
ras kommer att fortsätta vara liten, cirka 1 procent. 
Slamproduktionen beräknas inte öka nämnvärt den 
närmaste tioårsperioden.
 I England utgår kvalitetskraven på slammet från 
EU:s slamdirektiv (86/278/EEC) men har skärpts 
betydligt genom det frivilliga kvalitetssystemet Safe 
Sludge Matrix. Det diskuteras nu om reglerna i Safe 
Sludge Matrix ska införas i brittisk lagstiftning. 
Myndigheterna uppmuntrar användning av slam på 
jordbruksmark. 
 I debatten är flera organisationer starkt mot för-
bränning, och flera av dem arbetar därför aktivt med 
att förbättra möjligheterna att återföra slam till åker-
mark. Soil Association (Englands största organisation 
för ekologisk odling och jordbruk och också en av 
Europas mest inflytelserika) anser nu att det engelska 
slammet är av så bra kvalitet att det är dags att börja 
arbeta för att få slam godkänt för användning inom 
ekologisk odling. Genom EU-förordningen om eko-
logisk odling är varken slam eller urin godkänt för 
ekologisk odling. Inget som har passerat människo-
kroppen får med den nuvarande EU-förordningen 
återföras till ekologisk odling. 
 Även klimatdebatten kommer att få ökad bety-
delse för hur slam används framöver i England. Att 

exempel från fyra länder
En genomsnittsbild av vad som händer inom EU ger 
flera intressanta grundtrender. Men för att kunna få 
djupare förståelse av hur både debatten och arbetet 
med slamanvändning inom jordbruket ser ut har  
jag valt att lite närmare belysa tre länder som Sverige  
handlar mycket jordbruksprodukter med i dag, näm-
ligen England, Frankrike och Danmark. Jag ska också 
nämna lite om bakgrunden till situationen i Neder-
länderna eftersom det landet ofta nämns som ett ex-
empel på när slam inte används inom jordbruket. 
 Slammet rör sig bara i undantagsfall över nations-
gränser. Däremot är det mer regel än undantag att 
jordbruksprodukter rör sig över nationsgränserna. 
Numera importerar Sverige ungefär hälften av alla  
jordbruksprodukter. Den märkliga situationen har  
uppstått att flera svenska livsmedelsföretag har 
mycket tuffa krav eller helt stopp när det gäller an-
vändning av slam från Revaq-certifierade renings-
verk på jordbruksmark i Sverige, samtidigt som de 
inte har någon kontroll alls på om deras importerade 
livsmedelsprodukter är gödslade med slam, och vilken 
kvalitet det slammet i så fall hade. 

england – ekologiska odlare vill använda slam
I England används 65–70 procent av slammet inom 
jordbruket. Prognosen de närmaste åren är att andelen 
ligger kvar på denna höga nivå eller att det blir en 
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I Frankrike var debatten livlig för 10–15 år sedan, 
och de franska lantbrukarorganisationerna hade olika 
ståndpunkter när det gäller användning av slam på 
jordbruksmark. Sedan några år har man i Frankrike 
nått en bred konsensus om den nya lagstiftningen, 
som också innehåller ett åtagande från staten att 
upprätta en riskgarantifond som ska kompensera 
jordbrukaren om han lider skada av att inte kunna 
odla grödor på sin mark på grund av slamgödsling. 
Staten har också utlovat att med en expertpanel göra 
en utvärdering av lagstiftningen efter tio år och då 
komma med förbättringsförslag.

Danmark – debatt om grundvattentäkter 
Danmark har redan väl utbyggda reningsverk, och 
därför kommer slamproduktionen inte att öka. I dag 
används cirka 50 procent av slammet i jordbruket 
och 45 procent förbränns. Andelen som går till jord-
bruk kommer troligen att ligga på samma nivå även 
i framtiden. Den danska lagstiftningen om slam är 
i nivå med en föreslagen ny svensk slamförordning 
när det gäller metaller. 
 Jämfört med Sverige är debatten om slamanvänd-
ning relativt lågmäld i Danmark. Men debatten fort-
sätter framför allt när det gäller på vilken sorts jord-
bruksmark som slammet bör spridas. Danmark har 
en svår situation med många grundvattentäkter som 
genom åren har förorenats av jordbrukets användning 
av pesticider och gödselmedel. Därför ligger fokus i 

slammet framhålls i klimatdebatten i England grundar 
sig dels på att det ersätter handelsgödsel och därmed 
minskar de CO²-ustläpp som uppstår vid mineral-
gödselproduktion, dels på att det gör marken mer 
produktiv och därmed mer effektiv per ytenhet. Även 
det faktum att slammet över tid binder organiskt kol i 
marken i stället för att ge ett omedelbart CO²-utsläpp 
vid förbränning gynnar slammet i klimatdiskussio-
nerna. För att slam ska kunna förbrännas behöver 
oftast energi tillföras för att torka slammet.

Frankrike – brett samförstånd om 
jordbruksanvändning
I Frankrike används i dag 70 procent av slammet 
i jordbruk, och jordbruksanvändningen kommer 
inom den närmaste tioårsperioden att stabiliseras på 
nivån 65–75 procent. Till deponi går cirka 20 pro-
cent och till förbränning cirka 3 procent av slammet. 
Reningskraven ökar i Frankrike och därmed utbygg-
naden av reningsverk. Slamproduktionen förväntas 
därför öka något. 
 Den franska lagstiftningen ställer högre kvalitets-
krav än EU-direktivet om slam, men de franska reg-
lerna när det gäller metaller är mindre stränga än det 
svenska regelverket. I Frankrike är kraven på spår-
barhet mellan enskilt slamparti och åkerfält inskrivet  
i regelverket, och en nationell GIS-kartdatabas byggs 
nu upp för att säkerställa spårbarheten.
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Faktor risk möjlighet grad av 
   osäkerhet

allmänna 
opinionen

Vetenskaplig 
forskning

Slam-
behandling 
och nya 
tekniska 
metoder

mineral-
gödsel

slamdebatten på att slammet i Danmark inte ska åter-
föras till jordbruksmark där det finns grundvattentäkter. 

Nederländerna – inget slam i jordbruket
Nederländerna har väl utbyggda reningsverk och 
slamproduktionen kommer inte att öka. Cirka 60 
procent av slammet förbränns, och 40 procent används  
till andra ändamål. En mindre andel av slammet ex-
porteras till Tyskland. Sedan 1995 används inget 
slam inom jordbruket i Nederländerna eftersom 
policyn har varit att i första hand underlätta för 
landets stora överskott av djurgödsel att återföras till 
jordbruket på ett hållbart sätt. 
 Som ett led i det arbetet infördes 1995 mycket 
stränga restriktioner på metallhalter i slam. Det är 
framför allt de mycket stränga haltkraven på koppar 
och zink som omöjliggör användningen av slam på 
jordbruksmark i Nederländerna. Eftersom koppar 
och zink är essentiella ämnen för jordbruket har 
kritik framförts mot dessa stränga gränsvärden.

Vad händer i framtiden?
Går det att svara på hur slamanvändningen inom 
EU kommer att se ut i framtiden? Ja faktiskt, med 

Motståndet	mot	
användning	av	
slam	på	jordbruks-
mark	är	mycket	
stort	och	finns	brett	
i	hela	samhället.

Hälso-	och	miljö-
risker	identifieras	
som	är	större	
än	vad	som	kan	
accepteras.

Nya	krav	eller	nya	
tekniska	metoder	vid	
reningsverket	kan	
kräva	mer	energi	och	
innebära	att	använd-
ningen	avsedd	för	
jordbruket	blir	dyrare	
än	användnings-
områden	utanför	
jordbruket,	eller	att	
de	nya	metoderna	
innebär	att	mindre	
näringsämnen	eller	
organiskt	material	
finns	kvar	i	slammet.

Lägre	pris	på	
mineralgödsel	ger	
mindre	efterfrå-
gan	på	slam.

Förståelsen	och	
acceptansen	är	stor	
för	användning	av	
slam	på	jordbruks-
mark	för	att	på	så	
sätt	recirkulera	
näringsämnen	från	
stad	till	land.

Ytterligare	studier	
ger	ännu	mer	stöd	
för	att	det	inte	finns	
oaccep	tabla		
hälso-	eller		
miljö	risker	med		
använd	ning	av		
slam	på	jordbruks-
mark.	Studier	kom-
mer	fram	som		
visar	att	resursen	
fosfor	kan	ta	slut		
ännu	tidigare	än		
man	hittills	beräknat.

Nya	krav	och	nya	
tekniska	metoder	
kan	innebära	att	
slammets	innehåll	
av	lukt	och	pato-
gener	elimineras,	
och	att	innehållet	av	
oönskade	organiska	
ämnen	och	metaller	
kraftigt	reduceras.

Högre	pris	på	
mineralgödsel	ger	
större	efterfrågan		
på	slam.

Inga	stora	
förändringar	mot	
dagsläget	kan	i	
dag	förutses.	

Inga	stora	
förändringar	mot	
dagsläget	kan	i	
dag	förutses.

Nivå	på	utveck-
lingen	är	osäker.	
Andel	slam	som	
efterbehandlas	
med	nya	tekniska	
metoder	är	osäker.

Framtida	tillgång		
kan	vara	osäker.	
Tillgång	och		
efterfrågan	styr		
även	här	priset.		
Över	tiden	pekar	
det	mesta	mot	
ökade	priser	på	
mineralgödsel.

Tabell 1. Faktorer som kan påverka prognosen när det gäller  
jordbruksanvändning av avloppsslam inom eU. (Tabellen är 
uppdaterad efter en tabell i eU-rapporten environmental, 
economic and social impacts of the use of sewage sludge on 
land, part III.)



306 307

hyfsat god sannolikhet. Utifrån EU:s vetenskapliga 
rapporter och riskanalyser om användning av slam 
går det att förutspå att cirka hälften av allt slam som 
produceras inom EU går till jordbruk år 2020. Men 
det finns faktorer som kan förändra prognosen (tabell 1). 
Sammantaget är min bedömning att om inget helt 
oväntat inträffar kommer jordbruksanvändningen 
av slam inom EU att fortsätta, och dessutom vara 
det vanligaste användningsområdet för slam. Slammet  
kommer att kunna fortsätta vara en viktig resurs inom 
jordbruket runt om i Europa, både med tanke på 
återförda näringsämnen och för sitt innehåll av mull-
bildande ämnen. Men jag anser samtidigt att för att 
vi på sikt ska få en hållbar användning av slam inom 
jordbruket behöver gränsvärden för metaller skärpas, 
och en mycket bättre uppföljning behöver göras av 
anslutna industrier och serviceverksamheter. För att 
nå dit behöver fler tuffa kvalitetssystem som Revaq 
se dagens ljus runt om i Europa. 

Anders Finnson är civilingenjör Väg&Vatten och tekno
logie licentiat i kvävereningsprocesser vid avlopps
reningsverk. Han har tidigare arbetat på Naturvårds
verket och Stockholm Vatten, och arbetar nu på Svenskt 
Vatten som är de svenska vattentjänstföretagens (vatten
verkens och reningsverkens) branschorganisation. Anders 
Finnson är Sveriges representant i den europeiska vatten
bolagsorganisationen EUREAU. 

Teknik för fosforåtervinning ur avlopp 
– framtidsutsikter i Sverige

Henrik Tideström beskriver två metoder för åter-
vinning av fosfor ur avlopp: struvitutfällning ur vat-
ten från slamavvattning (Ostara) och rening av aska 
från förbränning av avloppsslam (Ash Dec). Båda 
ger en lättlöslig och ren fosforprodukt, en fördel 
jämfört med gödsling med avloppsslam. Men det 
finns hinder på vägen. För Ash Dec måste det byg-
gas separata förbränningspannor för slam, och 
Ostara fungerar bara i reningsverk med biologisk 
fosforrening. På grund av de hårda kraven på fos-
forrening i Sverige används alltid kemisk fällning, 
helt eller delvis. Därför borde det i första hand vara 
teknik som Ash Dec som har en framtid i vårt land.

Henrik Tideström, Sweco 
Environment AB. 



308 309

nytt kadmium till den svenska åkermarken. På senare 
tid har jordbrukets representanter börjat framhålla 
värdet av kvävet i slammet. Utomlands är det inte 
ovanligt att man är mer intresserad av det mull-
bildande materialet i slammet än av näringsinnehållet.

Kommersiell teknik för fosforåtervinning
År 2009 uppdaterade Naturvårdsverket sin aktions-
plan för återföring av fosfor från avlopp (första gången 
utgiven 2002). I ett uppdrag åt Naturvårdsverket 
2009 identifierade vi på Sweco två kommersiellt 
tillgängliga metoder för fosforåtervinning ur avlopp 
och slam, två metoder som har utvecklats efter 2002. 
Vi bedömde också att dessa skulle kunna ha en fram-
tid i Sverige. Denna bedömning står sig fortfarande. 
De metoder som vi lyfte fram var (figur 1): 
1. en teknik för att fälla ut fosfor som struvit  

(mag nesium ammoniumfosfat) ur en delström 
från slam avvattning i avloppsreningsverk med 
biologisk fosforrening

2. en teknik för att rena aska från monoförbränning  
av slam (det vill säga förbränning av enbart slam).

Båda metoderna ger en lättlöslig och ren fosforpro-
dukt som kan pelleteras och spridas med samma typ 
av gödselspridare som handelsgödsel. Produkterna 
är lika rena eller renare än de allra renaste mineral-
gödselmedlen. Den teknik att rena aska som vi har 

osforinnehållet i slam från svenska kommunala 
avloppsreningsverk är cirka 6 000 ton per år. 

Om allt slam användes som fosforgödselmedel i det 
svenska jordbruket skulle 30–60 procent av den 
mineralgödselfosfor som importeras kunna ersättas 
(det breda intervallet beror på att importen av mine-
ralgödsel varierar kraftigt). 
 Det enklaste sättet att återföra fosforn i hushållens 
avlopp är att sprida avvattnat och stabiliserat av-
loppsslam av rätt kvalitet direkt på åkermark. Det här 
skulle vara okontroversiellt om inte slammet inne-
höll metaller och stabila organiska ämnen, oönskade 
ämnen vars halt man inte vill ska öka i åkermarken. 
Metaller och stabila organiska ämnen finns även i 
stallgödsel, men i lägre koncentration än i avlopps-
slam. Metaller finns också i mineralgödsel. 
 Föroreningsinnehållet i svenskt avloppsslam sjunker 
kontinuerligt år från år. Satsningen på certifierings-
systemet Revaq och dess omfattande uppströmsar-
bete gör att gapet mellan föroreningshalten i slam 
och andra gödselmedel krymper allt snabbare. Det 
långsiktiga kvalitetsmålet för Revaq är att certifierat 
slam inte ska ha högre metallhalt i förhållande till 
fosforhalten än vad toalettavloppsvatten har.
 De största fördelarna med att gödsla med avlopps-
slammets näringsämnen i stället för med mineral-
gödsel är dels att förbrukningen av den ändliga resursen 
fosformineral minskar, dels att man inte importerar 

F
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upp i svavelsyra och att fosforn återvanns med hjälp 
av jonbyte i flera steg.)
 Ash Dec-processen innebär att man rostar aska från 
slamförbränning vid cirka 1 000 ˚C under närvaro 
av magnesium- och kalciumklorid. Under processen 
bildas metallklorider, som vid den höga temperaturen  
överförs till gasfasen. Metallerna avskiljs genom rening 
av processgasen. Slammets fosfor stannar i askan. 
Enligt företaget överfördes slammets kadmium, 
koppar, bly och zink till mer än 90 procent till gas-
fasen, och tenn avskildes till cirka 70 procent. Nickel, 
krom och arsenik uppges ha avskilts i obetydlig grad. 
Molybden, som är ett mikronäringsämne, avskildes 
till cirka 80 procent. Ash Dec Umvelt AG har haft 
en pilotanläggning i kontinuerlig drift i knappt två 
år, och man hade planer på att ta två fullskalean-
läggningar i drift under 2010 och 2011. Tekniken 
är fortfarande kommersiellt tillgänglig men har nu 
sålts till Outotec Oyj i Finland. Outotec fullföljer 
planerna på de två fullskaleanläggningarna.
 Det finns också en lång rad andra metoder, men 
de har inte nått lika långt i sin utveckling och kommer-
sialisering. Ett exempel är det svenska bolaget Easy 
Mining som liksom Ash Dec har en teknik för att 
ta tillvara fosfor i aska. Easy Minings teknik, Clean 
MAP®, bygger på att man löser upp askan med svavel-
syra. Slutprodukten är mono- eller diammonium-
fosfat med mycket låg föroreningshalt. Den information 

studerat utvecklades av det österrikiska företaget Ash 
Dec Umvelt AG, och struvitutfällningstekniken av 
kanadensiska Ostara. Metoderna använder mindre 
kemikalier än de två som har provats tidigare i Sverige 
utan större framgång: Krepro och BioCon. Dessa två 
är inte kommersiellt tillgängliga längre, utan lades 
ned på grund av drifttekniska problem och svaga 
marknadsmässiga förutsättningar. (Krepro byggde 
på termisk hydrolys under högt tryck i sur miljö följt 
av kemisk fällning med ett järnsalt. BioContekniken 
innebar att bottenaska från slamförbränning löstes 

OSTARA

ASH DEC

Reningsverk
med biologisk
fosforrening

Rejekt vatten

OSTARA
Struvitfällning och
pelletering
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MEDEL
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Avvattnat
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Avvattnat
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Figur 1. Principskisser för de två återvinningsscenarierna Ostara och Ash Dec. 
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1. Struvitutfällning och pelletering lokalt i respektive 
avloppsreningsverk, följt av jordtillverkning (Ostara)
Alla avloppsreningsverk i detta scenario antas ha 
biologisk fosforavskiljning. Fosfor utvinns i varje 
verk i form av pelleterad struvit ur rejektvattnet från 
slamavvattningen med hjälp av Ostaratekniken. Efter 
utvinning körs avvattnat avloppsslam till en anlägg-
ning för jordtillverkning belägen i den största av de 
fem kommunerna. Struviten används som gödsel-
medel utan ytterligare behandling. 

2. Rening av aska från slamförbränning och pelletering 
i central anläggning (Ash Dec)
Avvattnat slam transporteras till en gemensam av-
fallsförbränningsanläggning i den största kommunen. 
Avloppsslam är ett avfall, och slamförbränning lyder 
under samma regelverk som avfallsförbränning. 
Slammet förbränns i en separat slamförbrännings-
panna (monoförbränning) efter torkning. Askan, 
som innehåller slammets hela fosforinnehåll, renas 
med Ash Dec-tekniken. (Kväverikt kondensat från 
torkningen behandlas i den största kommunens re-
ningsverk före utsläpp till recipienten.) Den utvunna 
fosforprodukten sprids på konventionellt sätt, utan 
ytterligare behandling. 

3. Slamgödsling av åkermark – referensfall
Hygieniserat och Revaq-certifierat slam sprids lokalt på 
åkermark inom respektive kommun. 

som finns tillgänglig om CleanMAP är förhållande-
vis översiktlig och kortfattad, och därför har vi inte 
haft möjlighet att utvärdera den.

Tre återvinningsmetoder jämförs
Swecos uppdrag åt Naturvårdsverket var att välja ut 
intressanta metoder utvecklade efter 2002, analy-
sera deras konsekvenser för miljö, hälsa, klimat och 
transporter, och att jämföra dessa konsekvenser med 
konsekvenserna av bland annat konventionell slam-
gödsling av åkermark. Eftersom vi bedömde att det 
inte är sannolikt att små och medelstora kommuner 
investerar i egna anläggningar för förbränning och 
förgasning av aska (som krävs i Ash Dec-scenariot) 
utgick konsekvensbedömningen från ett tänkt scenario  
där fem kommuner samarbetar kring gemensam slam-
hantering. 
 Här sammanfattas konsekvenserna för de två åter-
vinningsscenarierna struvitutfällning (Ostara) och 
rening av aska (Ash Dec), med slamgödsling av åker-
mark som referensfall (figur 2). Ash Dec-scenariot 
bygger liksom i utredningen på slamförbränning. 
Däremot har Ostarascenariot ändrats så att slammet 
används för tillverkning av anläggningsjord i stället 
för förbränning. Slam från reningsverk med biolo-
gisk fosforreduktion har en fördel som råvara till jord-
tillverkning, eftersom det innehåller mindre fosfor än 
slam från konventionella verk. Hög fosforhalt i slammet 
kan vara ett problem vid jordtillverkning. 
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både fördelar och nackdelar
Den största fördelen med utvunna fosforprodukter 
är att de har avsevärt lägre halt än avloppsslam av 
flera metaller och inte innehåller miljöfarliga orga-
niska ämnen. Men den dokumentation som är till-
gänglig är inte tillräcklig för att avgöra exakt hur 
mycket lägre föroreningsinnehåll produkterna har i 
praktiken. Möjligheten att återföra fosfor genom att 
gödsla med avloppsslam begränsas i dag av att allt 
slam inte är av tillräckligt bra kvalitet. Om det bara 
berodde på kvaliteten skulle de två valda fosforåter-
vinningsmetoderna kunna öka återanvändningen av 
fosfor i avlopp kraftigt.
 En nackdel med all slambehandlingsteknik som 
går ut på att minska föroreningshalten i avloppsslam 
är att drivkraften minskar för reningsverkens upp-
strömsarbete och för anslutna att inte hälla miljö-
farliga kemikalier i avloppet, och det kan ge ökade 
utsläpp av oönskade ämnen till vatten. I de utredda 
återvinningsscenarierna ökar transportarbetet jäm-
fört med konventionell slamgödsling lokalt. 
 En nackdel med all teknik som bygger på för-
bränning (till exempel Ash Dec) är att den kräver 
tillgång till en anläggning med separata pannor för 
förbränning av slammet. I dag finns inga anläggningar 
med separata pannor för slamförbränning i Sverige. 
Samförbränning med avfall eller trädbränslen är inte 
ett alternativ eftersom man späder ut fosforn och 

Figur 2. Fosforåtervinningsscenarierna Ostara och Ash Dec jämförs i 
tabellen med gödsling med Revaqslam. Att de ”sura gubbarna” är fler än 
de ”glada” ska inte tolkas som att de negativa konsekvenserna överväger, 
bara att utfallet är mer eller mindre bra än för slamgödsling. De olika 
aspekterna har inte viktats mot varandra. (P = fosfor, N = kväve, CO² 
= koldioxid)
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med kemisk fällning av fosfor, annars blir utsläppen 
större. Och struvitutfällning påverkas negativt av 
kemisk fällning.

Framtidsutsikter i Sverige
De återvinningsmetoder som vi har utvärderat borde 
kunna ha en ljusare framtid i Sverige än de som tidi-
gare har provats i pilotskala. Utsikterna att snabbt 
införa Ash Dec, Ostara eller liknande metoder i stor 
skala i Sverige bedömer jag dock som ganska små. 
 Av de två utvärderade metoderna borde Ash Dec 
ha större chans att lyckas. Men eftersom slamför-
bränning är avfallsförbränning ställs det höga och 
dyra reningskrav. De svenska avfallsförbrännarna har 
(i motsats till många andra europeiska avfalls- och 
energibolag) hittills visat litet intresse för att bränna 
slam. Avloppsslam är inte attraktivt för dem eftersom 
det blir stora mängder aska kvar efter förbränningen 
och energiutbytet är litet eller inget vid förbränning  
av mekaniskt avvattnat slam. Alla avfallsförbrännings-
anläggningar i Sverige har sedan länge krav på sig 
att utvinna energi ur avfallet. Om reningsverken 
själva torkar slammet torde det vara mer attraktivt  
som bränsle än slam som bara är avvattnat. Men 
torkning på reningsverken förbättrar inte netto energi-
utbytet i hela kedjan. Ett annat hinder för Ash Dec-
tekniken är investeringen i pannor för separat bränning 
av slam.

höjer metallhalten i askan. Förbränning ger ökade 
utsläpp av föroreningar till luft. Mullbildande ämnen 
förstörs och kvävet går upp i rök. Utsläppen av kväve-
oxider är dock små i förhållande till det kväve som 
de inblandade reningsverken släpper ut till vatten. 
Klimateffekten är mycket liten eftersom avloppsslam 
är av biologiskt ursprung. Fossil koldioxid släpps 
ut vid transporter av slam och kemikalier. Att den 
gödselprodukt man får fram med Ash Dec-tekniken 
inte innehåller kväve och mullbildande ämnen är ett 
mindre problem. Från hållbarhetssynpunkt är det 
den begränsade resursen fosfor som är den viktiga.
 En nackdel med Ostaratekniken är att den kan 
användas bara i reningsverk som har biologisk fosfor-
avskiljning. I dag finns det bara cirka 20 sådana re-
ningsverk i Sverige; det är ungefär 4 procent av antalet 
kommunala avloppsreningsverk med över 2 000 per-
soners anslutning. Praktiska försök visar dessutom 
att man bara kan återvinna 20–25 procent av den 
totala mängd fosfor som finns i det in kommande 
vattnet till ett avloppsreningsverk med den här 
tekniken. Det är svårt att få ut mer i svenska kom-
munala avloppsreningsverk eftersom de har så höga 
reningskrav för fosfor. Reningsverk med nya tillstånd 
har ofta utsläppsvillkor som föreskriver att halten 
fosfor i det vatten som går ut från renings verket får 
vara högst 0,3 mg/l, ibland ännu lägre. Det inne-
bär att biologisk fosforavskiljning måste kombineras 
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höga kostnader. Eftersom återföring av fosfor till 
produktiv mark är ett av riksdagens miljökvalitetsmål 
borde staten hjälpa till, exempelvis med någon form 
av investeringsbidrag. Det har staten gjort tidigare, 
bland annat när biogasanläggningarna för organiskt 
avfall byggdes ut.

Henrik Tideström är limnolog och miljökonsult på 
Sweco i Stockholm. Hans huvuduppgift är att hjälpa 
kommuner och företag att utreda miljökonsekvenser 
och bistå dem vid miljöprövning av olika verksam heter. 
Han har jobbat mycket brett med miljöfrågor sedan 
1980, både som konsult och som projektledare på Natur
vårdsverket. Hans specialitet är miljöeffekter och resurs
hushållning vid nyttiggörande av avloppsslam och av 
rötrester från biogasanläggningar.

Lästips
• Fosforåtervinning ur avloppsslam. Teknik, miljö-, 

hälso- och klimateffekter, Henrik Tideström med 
flera, Sweco 2009. Rapporten kan laddas ner från: 
www.naturvardsverket.se

• VA-Forsk Rapport 2004-05. Regional eller lokal 
hantering av slam från tretton Västgötakommuner 
– teknik, miljö och ekonomi (www.svensktvatten.se). 

Ostara och annan teknik som bygger på att renings-
verket har biologisk fosforavskiljning bedömer  
jag ha minst potential. Detta trots Ostaras för delar  
jämfört med Ash Dec: Metallhalten i utvunnen 
produkt (struvit) är förmodligen lägre, nettoför-
brukningen av kemikalier uppges vara lägre, och 
tekniken behöver inte kombineras med avfallsför-
bränning. Även om biologisk fosforavskiljning skulle 
bli betydligt vanligare än i dag är det bara en bråkdel 
av den totala mängden fosfor i svenskt avloppsvatten 
som kan tas tillvara med Ostaratekniken. 
 Representanter för Ash Dec och Ostara säger att 
deras gödselprodukter kan användas direkt, utan  
vidare behandling. Alternativet att leverera fosfor  
återvunnen ut avlopp till en tillverkare av mineral-
gödsel verkar inte vara särskilt gångbart i dag. Branschen 
har hårda råvarukrav, som regleras av EU-direktiv. 
Kravet att råvarorna ska ha hög renhet (låg halt av 
kalcium, järn och tungmetaller) torde de båda ut-
värderade metoderna klara. Men kravet på en fosfor-
halt på 15–20 procent är det bara Ostara som upp-
fyller (Ostaraprodukten uppges innehålla 28 procent 
fosfor, Ash Dec cirka 6 procent). Att kvaliteten i leve-
rerad råvara ska vara jämn och att lösligheten ska vara 
rätt kan möjligen vara ett problem för båda. 
 Det är inte helt lätt att sia om framtiden för dessa 
återvinningsmetoder. En svårighet är att kostnader 
och energiförbrukning inte har redovisats tillräckligt. 
Tidigare metoder har stupat på att de har medfört 
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Fosforåtervinning ur avloppssystem 
– rena och växttillgängliga produkter

Fyra vägar att återföra fosfor till åkermark disku-
teras av Yariv Cohen och Holger Kirchmann. Alla 
har sina för- och nackdelar. Allt tyder på att aska 
kommer att vara den huvudsakliga restprodukten 
från större städer i framtiden. Att utvinna fosfor ur 
aska från slamförbränning blir ett viktigt steg för att 
sluta kretsloppet. 

Yariv Cohen, 
Sveriges lantbruksuniversitet.

Holger Kirchmann, 
Sveriges lantbruksuniversitet.
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1,3 g uran per kg fosfor. Få fosforfyndigheter har låga 
kadmiumhalter (figur 1). Marockansk råfosfat, som 
står för 77 procent av världens kända råfosfatreserver, 
har en kadmiumhalt som varierar mellan 80 och 
240 mg kadmium per kg fosfor. Med dagens gödsel-
tillverkning hamnar 85–90 procent av kadmium och 
uran i slutprodukten. 
 Året 2009 sänkte den europeiska myndigheten för  
livsmedelssäkerhet (EFSA) det rekommenderade tole-
rabla veckointaget av kadmium från 7 till 2,5 mikro-
gram per kg kroppsvikt, baserat på nya medicinska 

atöverskotten i världen är borta, och åker-
marks arealen är begränsad. Ökad avkastning 

per hektar är en förutsättning för att klara livsmedels-
försörjningen. Det förutsätter bland annat att gödsel-
medel används effektivare och att växtnäringsämnen 
återvinns. Här ska vi ge en överblick över möjlig-
heterna att återvinna fosfor ur städernas avfall.

Kadmium och uran i fosfatmalm
Cirka 80 procent av den råfosfat som bryts i världen 
används för att tillverka fosforgödsel. Resten används 
till bland annat tvättmedel (12 procent) och djur-
foder (5 procent). Den globala produktionen av råfosfat  
uppgick till cirka 175 miljoner ton år 2010. Hur länge 
befintliga fosforreserver kommer att räcka är svårt att  
beräkna. Enligt den senaste uppdateringen från 
United States Geological Survey (USGS) beräknas 
livslängden för kända reserver uppgå till ungefär 350 
år, förutsatt att vi producerar och konsumerar lika 
mycket som i dag. Tidigare angavs 80–90 år. De 
utökade fosforreserverna beror på att tidigare kända 
fyndigheter i Marocko/Västsahara har uppvärderats 
med en faktor 10. Detta visar att uppskattningar av 
reserver och prognoser vad gäller livslängden kan 
vara mycket osäkra. 
 I de flesta råfosfatfyndigheterna finns det oönskade 
tungmetaller som kadmium och uran, särskilt om 
fyndigheterna är av sedimentärt ursprung. Koncentra-
tionerna kan vara så höga som 640 mg kadmium och 

M

Figur. 1. US Geological Surveys uppskattningar av mängden brytbar 
råfosfat/apatit i världen och dess innehåll av kadmium. Kadmiumhalten 
i den marockanska råfosfaten varierar mellan 80 och 240 mg kadmium 
per kg fosfor. 
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långt från städerna. Odlingsmarkens växtnärings-
innehåll tas bort och hamnar via livsmedel i toalett-
avfall och organiskt hushållsavfall − och sedan i avlopps-
slam, kompost eller rötrester från biogasproduktion. 
För att uppnå verklig återcirkulation och för att inte 
överbelasta åkermarken nära städerna med närings-
ämnen behöver avfallet transporteras tillbaka till hela 
den odlade arealen. 
 Men kommunalt organiskt avfall har normalt hög 
vattenhalt och lågt näringsinnehåll. Till exempel 
innehåller avvattnat avloppsslam 70–80 procent vatten,  
och det totala innehållet av fosfor är cirka 0,8 procent 
(tabell 1). Volymerna som ska återföras är större än 
volymen av de skördade grödorna. Returtransporten 
blir dyr, och därför förbränns avloppsslam i många 
större städer, till exempel London, New York, Hamburg 
och Köpenhamn. På det sättet kan volymen minskas 
med 90 procent.
 Gödsling med avloppsslam har minskat i flera 
länder på grund av dels svårigheter att hitta avsättning 
för stora volymer, dels oviljan hos jordbrukare att 
använda slammet. I enstaka europeiska länder, till 
exempel Schweiz, är användning av avloppsslam på 
jordbruksmark helt förbjuden. Sedan år 2005 är det 
förbjudet att deponera organiskt material inom EU. 
Som en konsekvens förbränns allt mer avloppsslam. 
Askan efter förbränningen har höga tungmetall-
halter, och dess fosforinnehåll är inte växttillgängligt. 

uppgifter om kadmiums giftighet för människor. Flera 
länder har därför begränsningar för kadmiumhalt i 
fosfatgödselmedel för att garantera en säker livsmedels-
produktion. En beräkning för svenska för hållanden 
visar att kadmiumhalten i gödsel medlet inte får över-
stiga 10 mg kadmium per kg fosfor för att undvika 
att ämnet anrikas i åkermarken (figur 2).

Fosforflöde från städer till deponier
Befolkningstillväxt och urbanisering kommer att på-
verka förutsättningarna för återföring av växtnärings-
ämnen. Stadsborna försörjs av stora jordbruksarealer 

Nedfall
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Tillförsel med 

fosforgödselmedel

Bortförsel med skörd

220–280 mg kadmium 

per ha och år

Utlakning
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ÅKERMARK

Figur 2. Genomsnittliga flöden av kadmium i svensk åkermark. Balans
beräkningen visar att kadmiumhalten i gödselmedel inte bör överstiga 10 
mg kadmium per kg fosfor för att undvika anrikning i marken (tillförsel 
av 22 kg fosfor per hektar och år). 
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kompost med så få föroreningar som möjligt. Dessa 
ansträngningar har förbättrat kvaliteten på kom-
munalt avfall. Till exempel har kadmiumhalten i  
avloppsslam i Sverige minskat från flera hundra milli-
gram för några decennier sedan ner till 20–40 mg 
kadmium per kg fosfor i dag.
 Men det är tveksamt om dessa lovvärda förbätt-
ringar kommer att leda till omfattande användning 
av tätortsavfall på åkermark med tanke på att ett antal 
villkor måste vara uppfyllda för att få till stånd ett 
varaktigt växtnäringsflöde från bord till jord: 
1. Säkert och rent avfall utan miljörisk (gäller inne-

håll av metaller, organiska föroreningar, smittämnen 
och läkemedelsrester).

2. Hög växttillgänglighet av näringsämnen med be-
tydande gödselverkan (om näringsämnena är 
bundna i mindre lösliga eller olösliga former 
kommer avfall inte att kunna ersätta mineraliska 
gödselmedel).

3. Mängden växtnäringsämnen som återförs till åker-
mark genom avfall måste relateras till bortförsel 
med grödan. ”Ersättningsprincipen” bör följas, 
och tillförsel av stora mängder undvikas. Det här 
kravet skulle innebära långväga transporter för 
att inte näringsämnen ska anrikas i den åkermark 
som omger städer. 

4. Återfördelningen på åkermark ska vara ekonomiskt 
lönsam och energimässigt gynnsam. 

Därför deponeras den i regel. I Japan bränns i dag 
100 procent av slammet, i USA 20 procent och inom 
EU 30 procent (Holland 100 procent och Tyskland 
50 procent). Det har skapats ett flöde av fosfor från 
odlingsmark via städer till deponier. 

Tabell 1. Fosforinnehållet i avfall och avloppsfraktioner samt 
i mineralgödsel.

	 Fosforinnehåll  Fosforinnehåll mängd ”produkt”
 (%) (g fosfor/kg per kg fosfor
  ”produkt”) (kg/kg fosfor)

avloppsvatten	 0,001	 0,01	 100	000
Urin	 0,05	 0,5	 2	000
Kompost	 0,15	 1,5	 667
avloppsslam	 0,8	 8	 125
aska	(förbränt		 9	 90	 11
avloppsslam)
mineralgödsel	 22	 220	 4,5
(monoammonium-
fosfat)

Villkor för effektiv fosforåtervinning
Vårt svenska miljömål ”God bebyggd miljö” säger 
bland annat att vi ska återföra växtnäringsämnen 
från avfall tillbaka till jordbruksmark. För att uppnå 
detta har ett antal åtgärder vidtagits för att få fram 
säkrare och renare avfall. För att minska höga halter av 
oönskade metaller (till exempel kadmium och kvick-
silver) har användningen förbjudits eller begränsats 
kraftigt. Industrier anslutna till reningsverk har varit 
tvungna att minimera sina utsläpp. Källseparering 
av hushållsavfall har införts för att kunna producera 
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möjligheter att återvinna fosfor ur toalettavfall
Det finns fyra huvudsakliga alternativ för återvinning 
av fosfor från toalettavfall (figur 3 och tabell 2): 
• separera humanurin från avföring i speciella toa-

letter och använda urin som gödselmedel 
• återvinna fosfor ur avloppsvatten i reningsverk 

(produkt: struvit)
• sprida avloppsslam på åkermark 
• återvinna fosfor från askan efter förbränning av 

avloppsslam (produkt: ammoniumfosfat)

Figur 3. Fyra möjligheter att återföra fosfor ur toalettavfall till åkermark. 
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1.	 Cirka	 12	 procent	 av	 hushållen	 har	 trekammarbrunn	 och	 lämpar	 sig	 för	 urin-
separering.	Genom	urinseparering	kan	ungefär	60	procent	av	fosforn	i	avlopps-
vatten	återvinnas.

2.	 Gäller	avvattnat	avloppsslam	via	bältpress	eller	centrifug.	
3.	 Fosforavskiljningen	i	reningsverken	uppgår	till	95	procent.	Cirka	2	procent	hamnar	

i	sandfång	som	deponeras.	Det	innebär	att	cirka	93	procent	av	fosforinflödet	till	
reningsverk	finns	i	slammet.	Cirka	12	procent	av	hushållen	saknar	anslutning	till	
reningsverk.	Endast	slam	från	trekammarbrunnar	 transporteras	till	 reningsverk,	
och	löst	fosfor	infiltreras	lokalt.	Det	innebär	att	endast	30	procent	av	fosforn	från	
hushåll	med	trekammarbrunn	hamnar	i	reningsverk.	Det	betyder	att	man	samman-
lagt	kan	återvinna:	0,93	x	88	%	+	(0,3	av	12	%)	x	0,93		=	82	+	3,6		=	85,6	%

4.	 Vid	förbränning	hamnar	fosforn	i	aska,	och	cirka	90	procent	av	fosforn	kan	utvin-
nas	från	aska:	0,9	x	85,6	%	=	77	%

Tabell 2. Fyra möjligheter att återföra fosfor ur toalettavfall. 
graderingen låg/medel/hög görs på en relativ skala som en 
jämförelse mellan urin, avloppsslam, struvit och ammonium-
fosfat. 
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teras i rör över längre avstånd. En studie visade att  
cirka 45 procent av fosforn i urin fälls ut i lagrings-
tankar. Andra nackdelar med urinseparering är kravet  
på ett separat rörsystem, användning av speciella toa-
letter, stora förluster av kväve genom ammoniak-
avdunstning samt eventuell förorening med läke-
medels rester. 
 En viktig detalj som man bör beakta i samman-
hanget är att urinseparering ändå kräver reningsverk 
för att ta hand om andra komponenter i avlopps-
vatten (fekalier, gråvatten från tvätt, disk och bad, 
samt industriellt avloppsvatten). Trots urinseparering  
kommer alltså hälften av fosforn fortfarande att hamna 
i avloppsslammet. 
 Sammantaget kan man konstatera att urinseparering 
kan fylla en funktion på mindre orter, på landsbygden 
och på platser som saknar infrastruktur för renings-
verk (till exempel i utvecklingsländer) och där jord-
bruksmark finns i anslutning till bebyggelsen.

2. Fosforåtervinning från avloppsvatten
Fosforåtervinning från avloppsvatten kan ske genom 
kemisk utfällning av fosfor i reningsverk. Då bildas 
det antingen kalciumfosfat (företaget DHV i Holland)  
eller struvit som är magnesiumammoniumfosfat  
(före taget Ostara i Kanada). Kalciumfosfat är samma 
typ av förening som råfosfat och kan användas i 
fosfor industrin. Struvit däremot kan inte processas 

1. Urinseparering
Av växtnäringsämnen i avloppsvatten härstammar 
cirka 75 procent av kvävet och cirka 60 procent av 
fosfor och kalium från urin. Urinens sammansättning 
gör att den är lämplig som gödselmedel. Problemet är 
att urin är en mycket utspädd lösning. Fosfor halten är i 
genomsnitt 0,05 procent och varierar mellan 0,36 och 
0,67 g fosfor per liter. Det innebär att man behöver 
transportera och sprida 1 500–3 000 liter urin för 
att tillföra 1 kg fosfor till en hektar åkermark. Urin 
måste lagras en längre tid för hygienisering, och för 
att utnyttjas effektivt under växtsäsongen kan urin 
endast spridas under en mycket begränsad del av 
året. Att till exempel separera urin från London och 
dess närområde (cirka 12 miljoner invånare) skulle 
innebära lagring och transport av cirka 6,5 miljoner 
kubikmeter urin per år, det vill säga motsvarande  
1 300 olympiska simbassänger. För transporten skulle 
det behövas 165 000 lastbilar med släp (40 tons last-
kapacitet) under en period av cirka 3 månader. 
 Så fort urin har lämnat människan bryts urin-
ämne ner till ammoniak, något som leder till höga 
pH-värden i urin. Höga pH-värden leder i sin tur 
till utfällningar av fosfatsalter (struvit, kalciumfosfat,  
med flera). Dessa utfällningar förorsakar driftproblem 
bland annat på grund av stopp i ledningssystem, och 
kräver kontinuerligt underhåll. För att undvika igen-
sättning av ledningar bör urin därför inte transpor-
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avloppsvatten med fällningskemikalier som innehåller  
dessa metaller. Järn- och aluminiumfosfater har 
mycket låg vattenlöslighet, och växttillgängligheten 
av fosfor är därför låg.

4. Fosforåtervinning ur aska från slamförbränning
För att reducera de stora mängder avloppsslam som 
produceras kan man använda förbränning, men det 
förekommer ännu inte i Sverige. I Europa förbränns 
drygt 30 procent av allt avloppsslam, och svårigheten 
att finna avsättning för slam gör att förbränningen 
ökar. Förbränning av avloppsslam sker vid 800–900 
˚C. Fosforn blir kvar i askan, och halterna i askan 
varierar mellan 7 och 13 procent (av vikten). Det 
kan jämföras med fosforinnehållet i råfosfat (12–16 
procent av vikten) som används för produktion av 
fosforprodukter. Aska från förbränt avloppsslam är 
alltså en koncentrerad fosforkälla.
 Flera processer har utvecklats och provats för att 
återvinna fosfor ur askan. Ett vanligt förfarande är 
att laka fosforn ur askan med hjälp av en syra; nästan 
all fosfor löses upp och kan sedan fällas som järn- 
eller aluminiumfosfat. Men de här produkterna har 
låg effektivitet som gödselmedel eftersom vattenlös-
ligheten är mycket låg. En annan möjlighet är att 
laka fosforn med basiska lösningar och fälla fosforn 
som kalcium- eller natriumfosfat. Nackdelen är att 
maximalt 50 procent av fosforn i askan går i lösning. 

i fosfor industrin men kan användas direkt som ett 
långsamverkande fosforgödselmedel. 
 Den stora nackdelen med att återvinna fosfor direkt 
från avloppsvatten är att endast den vattenlösta delen 
av fosforn kan utvinnas. Det betyder att 20–60 procent 
av den totala fosforn i avloppsvatten kan återvinnas. 
Ytterligare en nackdel med fosforåtervinning från 
avloppsvatten är att kostnaden för de kemikalier som 
krävs överstiger värdet av de återvunna fosforproduk-
terna (struvit eller kalciumfosfat).

3. avloppsslam på åkermark
Fördelen med spridning av avloppsslam på åker-
mark är att det mesta av fosforn i toalettavfallet kan 
åter föras till åkermark, eftersom mer än 90 procent 
av fosforn som kommer till reningsverket hamnar 
i slammet. Dessutom återförs cirka 20 procent av 
kvävet i avloppsvattnet samt organiskt material till 
marken. En stor nackdel med fosforåterföring via 
avloppsslam är den stora mängden slam som måste 
hanteras, framför allt slam som produceras i städer 
som har begränsad åkerareal inom ett rimligt trans-
portavstånd. 
 En annan nackdel är att avloppsslam innehåller 
höga halter av föroreningar som metaller, organiska 
föreningar, smittämnen och läkemedelsrester. Dess-
utom är fosforn i slam till största delen bunden till 
järn eller aluminium eftersom man fäller fosfor från 
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substansen) eftersom kalium inte fälls ut. Följaktligen 
innehåller slamaska mycket lite kalium. 
 Av det kväve som finns i avloppsvatten hamnar 
bara cirka 20 procent i slammet. Vid förbränning 
av avloppsslam oxideras kväve till kvävgas och åter-
förs till luften, och organiskt material oxideras till 
kol  dioxid. Kväve utvinns ur luften och är ingen 
begränsad resurs eftersom luft innehåller cirka 78 
procent kvävgas. Dessutom är mängden kväve i av-
loppsslam liten (cirka 2 kg kväve per hektar och år 
om allt slam återfördelas på den totala åkermarken 
i Sverige) i förhållande till kvävebehovet för grödor 
(80−150 kg per hektar och år). 
 Eftersom slam är förnybar biomassa betraktas det 
som ett koldioxidneutralt bränsle. Mängden orga-
niskt material som förloras vid förbränningen be-
tyder inte särskilt mycket för åkermarkens humus-
balans. Endast 48 kg per hektar och år förloras. Det 
kan jämföras med tillförseln av skörderester som 
motsvarar cirka 2 000 kg per hektar och år. 

Fosforcykeln i samhället kan slutas 
Att återföra växtnäringsämnen till odlingsmark ge-
nom återvunnet organiskt avfall är inget realistiskt  
alternativ för många städer i världen. Ökad förbränning 
av avloppsslam, inte bara i megastäder utan även i 
medelstora städer, innebär att spridning av avlopps-
slam på åkermark kommer att minska. Allt tyder på 

Fosfor kan också återvinnas från aska med termiska  
processer där aska upphettas till 1 400 °C. Då för-
ångas fosforn, gasen behandlas med vatten, och fosfor-
syra bildas. Effektiviteten hos den metoden är låg  
eftersom fosforn reagerar och bildar slaggämnen med 
järn vid uppvärmning. En annan termisk process (ut-
vecklad av företaget Ash Dec i Österrike) syftar till 
att avlägsna tungmetaller från slamaskan och sedan 
använda askan som gödselmedel (tekniken ägs numera 
av finska Outotec). Upphettning av slamaska för att 
avdunsta fosfor eller tungmetaller kräver stora mängder 
energi, och dessutom kan bara en del av dessa ämnen 
förångas. 
 En effektiv process för produktion av fosforgödsel-
medel (ammoniumfosfat) från olika fosforråvaror 
(slamaska, aska från kött- och benmjöl, med mera) 
har utvecklats av företaget EasyMining Sweden. 
Tekniken kallas CleanMAP® Technology och möjlig-
gör framställning av rena vattenlösliga fosforgödsel-
medel oberoende av kvaliten på fosforråvaran. Tekniken 
går också att använda i gödselmedelsindustrin och 
medför att kadmium och uran i fosfatmalmen inte 
hamnar i gödselmedlet. 

andra värdefulla ämnen  
Det sker ingen stor förlust av värdefulla resurser vid 
förbränning av avloppsslam. Halten av kalium i av-
loppsslam är mycket låg (cirka 0,1 procent av torr-
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Vi tror att avfall kommer att kunna ersätta råvaror i 
betydligt större grad i framtiden och att den tekniska 
utvecklingen leder till en mer hållbar växtnärings-
återföring kännetecknad av rena produkter av hög 
kvalitet. 

Yariv Cohen är forskare vid Institutionen för mark och 
miljö, SLU, inom ämnet fosfor utvinning ur tätorts
avfall. Han har under de senaste tio åren utvecklat  
olika fosforåtervinningsmetoder. Yariv är även ansvarig  
för forskning och utveckling i EasyMining Sweden  
AB. År 2008 fick han ur Kungens fond ett Vetenskap,  
Teknik och Miljöstipendium för sin forskning kring 
återvinning av fosfor från avloppsfraktioner, aska och 
gruvavfall. 

Holger Kirchmann är professor i växtnäringslära och 
markvård vid Institutionen för mark och miljö, SLU. 
Har bland annat arbetat med samhällets organiska 
avfall i syfte att öka recirkulationen av växtnäring till 
åkermark. Han är en av grundarna till EasyMining 
Sweden AB.

att aska kommer att vara den huvudsakliga restpro-
dukten från större städer i framtiden. Bearbetning 
av aska och utvinning av näringsämnen blir därför 
ett viktigt steg för att sluta samhällets fosforkretslopp 
(figur 4).
 Genom produktion av högkoncentrerade fosfor-
gödselmedel minskas transportbehovet och fosforn 
kan återföras till all åkermark. Det återvunna fosfor-
gödselmedlet bör vara vattenlösligt och ha samma 
gödselvärde som mineralgödsel. Fosforgödselmedel 
som produceras genom utvinning ur aska kan på sikt 
ersätta en del av de fosforgödselmedel som framställs 
av råfosfat. På det sättet möjliggörs en hållbar och 
säker livsmedelsproduktion. 

Konsumtion

Livsmedel

Jordbruk

Avloppsvatten Avlopps- 
slam

Förbränning

AskaGödsel-
produktion

Figur. 4. Samhällets fosforkretslopp kan slutas genom fosforutvinning ur 
slamaska, menar Yariv Cohen och Holger Kirchmann.
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Återvinn all växtnäring ur avloppet 
– inte bara fosfor!

Kväve och svavel är avloppets viktigaste växt-
näringsresurser – inte fosfor. Sveriges jordbruk an-
vänder 13 gånger så mycket kväve och dubbelt så 
mycket svavel som fosfor. Och man lägger ungefär  
nio gånger så mycket pengar på kväve som på 
fosfor. Dessutom tar de naturresurser som behövs 
för framställning av handelsgödselns kväve och 
svavel slut betydligt snabbare än reserven av rå-
fosfat. Men i målet för återföring av växtnäring ur 
avloppssystem är det bara fosfor som tas upp. Det 
är olyckligt och leder inte till system som tar vara på 
avloppets alla resurser, skriver Håkan Jönsson.  

Håkan Jönsson, 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
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den styr utvecklingen mot system som är bra på att 
återföra fosfor, men inte mot system som tar tillvara 
hela den stora växtnäringsresurs som avloppet utgör. 
Den minimerar inte heller risker för hälsa och miljö. 
Avloppets viktigaste växtnäringsresurser är nämligen 
kväve och svavel, även om kalium och fosfor också 
är viktiga.

avloppets växtnäringsflöden i ton per år
Målet som ska uppnås är att den resurs som avfall utgör 
ska tas tillvara i så hög grad som möjligt. I Sverige är 
enigheten stor om att växtnäringen utgör avloppets 
viktigaste resurs. Leverans av livsmedel till samhället 
utgör det största enskilda flödet av växt näring från 
svenskt jordbruk, och den i särklass största delen av 
matens växtnäring hamnar i avloppet. 
 Ett sätt att värdera betydelsen av de olika växt-
näringsämnena är att titta på deras flöden i ton per 
år. Flödena för handelsgödsel i tabell 1 visar att det 
svenska jordbruket anser sig behöva extern tillförsel 
av växtnäringsämnena kväve, fosfor, kalium och svavel 
i proportionerna 13:1:2:2. Dessa proportioner stämmer 
betydligt bättre med relationerna för urin och toa-
lettavlopp än de gör för avloppsslam som innehåller 
växttillgängligt kväve, fosfor, kalium och svavel i de 
ungefärliga proportionerna 0,4:1:0,2:0,3. 
 Avloppsslammet samlar väl upp fosforn i avlopps-
vattnet. Det innehåller cirka 25 procent mer fosfor 

ag är stolt över att bo i ett land där regering och 
riksdag enats om 16 miljökvalitetsmål, som på 

ett överordnat sätt styr miljöpolitiken. Jag tycker 
också att följande formulering under miljömålet 
God bebyggd miljö är mycket bra: ”Den resurs som 
avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.” Detta delmål var före år 2011 speci ficerat 
i fem siffersatta undermål, varav tre gällde återföring 
av växtnäring från stad till land:
• Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet 

från hushåll, restauranger, storkök och butiker 
återvinnas genom biologisk behandling.

• Senast år 2010 ska matavfall och därmed jäm-
förligt avfall från livsmedelsindustrier med mera 
återvinnas genom biologisk behandling.

• Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosfor-
föreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, 
varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Av ovanstående tre delmål för växtnäring är de båda 
som gäller matavfall formulerade som ett krav på 
biologisk behandling, vilket innebär att samtliga 
växtnäringsämnen och även humusråvara återförs till 
odling. Målet för avlopp är däremot formulerat som 
ett mål för enbart växtnäringsämnet fosfor. Detta 
är en dålig och olycklig formulering eftersom det är 
stor risk att den leder till suboptimering, det vill säga 

J
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avloppets växtnäringsresurser i kronor per år
Växtnäringsresursen kan också värderas ekonomiskt. 
Av tabell 2 framgår att om all växtnäring värderas 
som handelsgödsel är toalettavloppet värt 4–5 gånger 
mer än avloppsslammet. Det beror på att toalett-
avloppet innehåller så mycket mera växttillgängligt 
kväve och kalium. Toalettavloppets kalium är värt 40 
procent mer än fosforn i avloppsslammet och kan, 
åtminstone ekonomiskt, sägas vara en större resurs 
än slamfosforn. Med samma resonemang kan toalett-
avloppets växttillgängliga kväve sägas vara en fyra 
gånger så stor resurs som fosforn i slammet.
 Värdet av svavel i ekonomiska termer är tämligen 
lågt. Det beror på att nästan allt svavel i dag fås som 
biprodukt från svavelrening av till exempel naturgas 

än toalettavloppet eftersom det också samlar upp fos-
forn från till exempel disk- och tvättmedel. I tabell 1  
syns också tydligt att endast en liten del av avloppets  
växttillgängliga kväve och kalium ackumuleras i 
slammet. Dessa ämnen förloras i stor utsträckning 
med vatten- och luftutsläppen från reningsverket. 

Tabell 1. Flöden av kväve, fosfor, kalium och svavel.

 Växttillgängligt Fosfor Kalium Svavel
 kväve

Urin 35	700	 3	100	 8	200	 2	400
ton/år	

Toalettavlopp 37	200	 4	800	 11	600	 3	000
ton/år	

avloppsslam 2	600	 6	000	 1	000	 2	000
ton/år	

handelsgödsel	 186	500	 14	600	 33	500	 27	700
ton/år	

Växtnäringen i toalettavloppet kommer från jord-
bruket och behöver återföras till jordbruket för att 
sluta kretsloppet. Det är en resurs som enligt miljö-
målet ”skall tas till vara i så hög grad som möjligt sam
tidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.” Av tabell 1 framgår att i toalett avlopp 
är flödet av växttillgängligt kväve klart störst, sedan 
kommer kalium, fosfor och svavel. Proportionerna 
mellan växttillgängligt kväve, fosfor, kalium och 
svavel i toalettavloppet är 7,8:1:2,4:0,6. 

Tabell 2. Det ekonomiska värdet av växtnäringen om den  
värderas som handelsgödsel.

 Växttillgängligt Fosfor Kalium Svavel Totalt
 kväve

Urin	 397	 51	 99	 5	 552
milj kr/år

Toalettavlopp		 413	 79	 140	 6	 638
milj kr/år	

avloppsslam		 28	 98	 12	 4	 143
milj kr/år	

handelsgödsel	 2	072	 240	 404	 60	 2	775
milj kr/år	

Handelsgödsel	 11,11	 16,42	 12,05	 2,16
kr/kg
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naturgas runt 60 år. Det innebär att handelsgödselns 
växttillgängliga kväve kan beskrivas som den mest 
knappa växtnäringsresursen av de fyra eftersom det 
snabbast kommer att uppstå brist på den, förutsatt 
dagens teknik och användning. Livslängden på den 
ekonomiska reserven av svavel (sulfider och atomärt 
svavel) är av samma storleksordning (< 74 år) som 
naturgas. Jämfört med kväve och svavel är de kända 
tillgångarna av i dag ekonomiskt brytvärda kalium- 
och fosforfyndigheter mycket stora, då de med dagens 
förbrukning beräknas räcka i 288 respektive 369 år, 
det vill säga till nästan år 2400. 

Tabell 3. Funktion och knapphet för kväve, fosfor, kalium och 
svavel.

 Kväve Fosfor Kalium Svavel

användning	 Protein	 Ben	 Elektrolyt	 Vissa
i celler	 DNA	 Energi-ATP	 Nerver	 aminosyror
	 	 Cellmembran	 	 Vitamin	B1
	 	 DNA

Jordskorpan		 	 1,1	kg/ton	 24	kg/ton	 0,34	kg/ton

ekonomiska		 Naturgas		 369	år	 288	år	 <	74	år
reservens	 63	år	
livslängd

möjlig minskning av växthusgasutsläpp
Utnyttjandet av resurserna i avloppet ska också ske 
så att påverkan på och risker för hälsa och miljö mini-
meras. Återföringen av växtnäring från avlopp till 

och olja samt från utvinningen av metaller ur sulfid-
malmer. Det gör att priset per kg är mycket lågt jäm-
fört med priset på kväve, fosfor och kalium. 

Växtnäringsresursernas knapphet
En resurs kan också värderas utifrån hur knapp den 
är, och detta är det argument som oftast förts fram 
för att vi ska ha ett speciellt mål för att återföra fos-
for. I levande celler kan nämligen fosfor inte ersättas 
av något annat ämne, och de brytvärda resurserna 
av råfosfat är begränsade. Det här argumentet gäller 
emellertid inte bara fosfor. Även kväve, kalium och 
svavel är nödvändiga och oersättliga ämnen för ämnes-
omsättningen i levande celler. 
 Två vanliga sätt att ange knappheten hos en resurs 
är att ange dels hur vanligt ämnet är i jordskorpan 
i genomsnitt, dels livslängden på den ekonomiska 
reserven. Av tabell 3 framgår att jämfört med fosfor 
finns det i jordskorpan runt 20 gånger mera kalium, 
men bara en tredjedel så mycket svavel. Om vi däre-
mot tittar på hur länge de i dag kända ekonomiskt 
brytvärda reserverna för tillverkningen av handels-
gödseln räcker vid nuvarande utvinningstakt så ändras 
bilden. 
 Kväve är i sig inte en begränsad resurs, men den 
naturgas som används för att framställa det växt-
tillgängliga kvävet i handelsgödseln är det. Vid nu-
varande utvinningstakt räcker de kända reserverna av 
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Återvinn kväve, svavel, kalium och fosfor!
Det finns alltså stor risk att det siffersatta målet att 
senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforförening
arna i avlopp återföras till produktiv mark motverkar 
det överordnade målet att den resurs som avfall utgör 
ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 
Detta beror på att det är kväve och i viss mån svavel 
som är de viktigaste och mest knappa växtnärings-
resurserna, medan fosfor framstår som den minst 
eller näst minst viktiga resursen av de fyra växt-
näringsämnena kväve, fosfor, kalium och svavel. 
 Svenskt jordbruk använder 13 gånger så mycket  
kväve och dubbelt så mycket svavel som fosfor. Man 
lägger ungefär nio gånger så mycket pengar på kväve 
som på fosfor, men bara ungefär en fjärdedel så mycket 
på svavel som på fosfor. De ekonomiska reserverna 
som behövs för att framställa handelsgödselns kväve 
och svavel förefaller också ta slut betydligt snabbare 
(< 74 år) än reserven av brytvärd råfosfat (369 år). 
Genom att återföra avloppsslammets fosfor i ren växt-
tillgänglig form kan utsläppen av växthusgaser från 
tillverkningen av handelsgödseln minska med 0,3 
procent. Om vi däremot återför all växtnäring från 
toalettavloppet så kan dessa utsläpp minska med 20 
procent. Det är kvävet som bidrar till den största delen 
av denna minskning av utsläppen av växthusgaser. 

jordbruk innebär att användningen av handelsgödsel 
kan minska, och därmed också utsläppen av växt-
husgaser från produktionen av handelsgödsel. 
 Om vi till fullo lyckades återföra allt kommunalt 
avloppsslam, och fosforn i detta slam fullt ut ersatte 
handelsgödselfosfor i relationen 1:1, skulle utsläppen 
av växthusgaser från produktionen av handelsgödsel 
för Sverige maximalt kunna minska med 1,7 procent 
Det är faktiskt slammets växttillgängliga kväve som 
står för den största delen av denna möjliga minsk-
ning, medan fosforn bara står för 0,3 procentenheter. 
Detta innebär att metoder som framställer ren fosfor 
från avloppsslam bara kan minska utsläppen av växt-
husgaser från tillverkningen av handelsgödsel med 
maximalt 0,3 procent. 
 Det här kan jämföras med att metoder som åter-
för all växtnäring i toalettavloppet skulle kunna 
minska utsläppen av växthusgaser från tillverkning-
en av handels gödsel för Sverige med 20 procent. Att 
minskningen av växthusgasutsläppen blir så mycket 
större om all växtnäring i toalettavloppet återförs 
jämfört med all slamfosfor beror dels på att cirka 34 
gånger mera energi sparas i tillverkningen av handels-
gödsel, dels på att ersättningen av handelsgödsel-
kväve innebär att utsläppen av lustgas från dess till-
verkning minskar. 
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att gödsel produkten inte innehåller föroreningar, 
och att systemet är energi- och resurssnålt. 
 För att styra mot sådana avloppssystem borde 
miljö målet för deras resurshushållning vara formu-
lerat som tillvaratagande och återföring till produktiv 
mark av en viss andel av växtnäringen i avlopp, för-
slagsvis 10 procent. Formuleringen skulle till exempel, 
som SLU har föreslagit, kunna vara: ”Minst 10 pro-
cent av växtnäringen i avlopp tas tillvara och återförs 
till produktiv mark, varav minst hälften återförs till 
åkermark. Andelen beräknas som summan av åter-
fört kväve, fosfor, kalium och svavel dividerat med 
den beräknade summan av dessa ämnen i toalett-
avloppet.”

Håkan Jönsson är professor i miljöteknik (kretslopps
teknik) på Institutionen för energi och teknik vid SLU. 
Han forskar på teknik och system för att återföra växt
näring från stad till land och har arbetat mycket med 
miljösystemanalys (LCA), kompostering, käll sorterande 
avlopps och avfallssystem samt slamhantering. Han leder 
Formasprojekt som handlar om utsläpp av växthusgaser 
från avloppsvatten och avloppsslam, om utsläpp från 
trädgårdsrelaterad kompostering, om småskalig rening 
av BDTvatten, samt om växtnäring för ekologisk odling. 

Med samtliga använda metoder för att värdera värdet 
av de olika växtnäringsämnena som resurser är det 
kväve och i viss mån svavel som visar sig viktigast 
att återföra till kretsloppet, inte fosfor. Men växterna 
behöver samtliga växtnäringsämnen. För att mini-
mera risken att styra utvecklingen mot suboptimala 
system kan det vara klokt att inkludera de fyra växt-
näringsämnena kväve, fosfor, kalium och svavel i de 
mål som siffersätts. 

etappmålet borde formuleras om
När man strävar efter att förbättra avloppssystemets 
hushållning med resurser är det betydligt viktigare att 
utveckla system som återför mycket kväve än system 
som återför mycket fosfor. Helst bör systemet på ett 
resurssnålt och miljövänligt sätt återföra även övriga 
växtnäringsämnen, till exempel fosfor, kalium, svavel 
och mikronäringsämnen. Att systemet ska vara miljö-
vänligt innebär bland annat att den återförda gödsel-
produkten helst ska vara helt utan föroreningar. 
 Det är en viktig teknisk utmaning att utveckla 
avloppssystem som bättre hushållar med växt-
näringsresurserna än dagens system. Det viktiga är 
inte om systemet bygger på källsortering eller på ut-
vinning av näringsämnena ur ett blandat avlopps-
vatten (med till exempel omvänd osmos), utan det 
viktiga är att systemet återför så mycket kväve som 
möjligt (och helst också fosfor, kalium och svavel), 
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Dags att fasa in källsorterande 
avlopp i Va-systemet

Utred källsortering som ett seriöst alternativ vid olika 
VA-investeringar och inför sorterande avloppsteknik 
där det är lämpligt i samma takt som bebyggelsen 
förnyas. Det skriver Elisabeth Kvarnström och Mats 
Johansson. De vill återvinna även annan växtnäring 
än fosfor. De jämför slam, urin och klosettvatten – 
och drar slutsatsen att det är dags för Sverige att bli 
världsmästare på ”triplikata” system. 

Mats Johansson, Ecoloop. 

Elisabeth Kvarnström, Vectura. 
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alternativ för återföring av växtnäring till odlad mark 
Det finns flera olika systemlösningar för återföring 
av växtnäring från avloppsfraktioner till odlad mark. 
Alla har sina fördelar och nackdelar och olika använd-
ningsområden. Vi beskriver tre principiella sätt för 
att i stor skala få tillbaka hela eller delar av växt-
näringen i avlopp till odlingsmark: 
• Slamåterföring från reningsverk med kemisk fäll-

ning, som är den vanligaste tekniklösningen för 
våra kommunala system. Avloppsfraktionen är här 
slam.

• Urinsortering, det vill säga att man redan i hushållet 
avskiljer urin i en särskild toalett eller urinal och 
återför denna till odlad mark. Resterande avlopp 
behandlas i befintligt reningsverk. Avloppsfraktionen 
som återanvänds här är urin.

• Klosettvattensystem där man redan i fastigheten 
avskiljer toalettfraktionen från övrigt avloppsvatten 
som behandlas i befintliga reningsverk. Avlopps-
fraktionen som återanvänds är här klosettvatten.

Innehållet av växtnäring i de olika fraktionerna i 
hushållens avloppsvatten visas i figur 1. Där framgår 
det att urinen innehåller mest av kväve, fosfor och 
kalium, men att även fekalierna innehåller en stor 
del av växtnäringen. Urin och fekalier tillsammans 
kallas för klosettvatten. 

rin och fekalier (kiss och bajs) innehåller fosfor 
och andra näringsämnen som funnits i maten  

vi ätit. Cirka 90 procent av de svenska hushållen är  
anslutna till kommunala avlopps reningsverk. De  
resterande 10 procenten har enskilda avlopps anlägg-
ningar som de själva driver. Den absoluta merparten 
av den växtnäring som kommer till hushållen hamnar  
alltså i de kommunala reningsverken. 
 I dag återanvänds cirka 25 procent av slammet 
på åkermark. Det representerar endast 3 procent av 
kvävet och 18 procent av fosforn som finns i om-
lopp i städer och som vi skickar till våra renings-
verk. Återföringsgraden från de enskilda avlopps-
anläggningarna är ännu sämre. Det finns bara ett 
fåtal system för återföring av växtnäring från små 
avlopp i gång ute i landet. 
 Även om allt slam från kommunala reningsverk 
kunde återföras till odlad mark skulle det motsvara 
bara cirka 40 procent av den fosfor och 5 procent av 
det kväve som sprids med mineralgödsel i dag, och 
ännu mindre av den totala mängd gödsel som lant-
bruket använder. Återföring av avlopp till åkermark 
löser alltså långt ifrån hela dagens växtnäringsbehov, 
men det är just i avloppet som den största outnyttjade 
potentialen finns. 
 I det här kapitlet kommer vi att prata om växt-
näring, och inte bara om fosfor. Motiven till det är 
desamma som i Håkan Jönssons kapitel i boken. 

U
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Tabell 1. För- och nackdelar med återföring av olika avlopps-
fraktioner. 

Figur 1. Procentuell andel kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) i urin, 
fekalier och BDTvatten (bad, disk och tvättvatten) samt hur stor del av 
volymen varje fraktion representerar. Fraktionen ”klosettvatten” är summan 
av urin och fekalier. (Källa: Björn Vinnerås, SLU)
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vatten

-	 Beprövad.
-	 Bygger	vidare	på	exist-

erande	system.
-	 Nästan	all	fosfor	kan	

avskiljas	i	reningsverken.

-	 Hög	återföring	av	växtnäring.
-	 Hygieniskt	säkert,	kan	åter-

föras	efter	endast	lagring.
-	 Mycket	låga	halter	av	

oönskade	metaller.
-	 Minskad	driftkostnad	för	

rening	i	reningsverk.	

-	 Återföring	av	all	växtnäring		
i	avloppet.

-	 Kontroll	på	smittämnena	
eftersom	dessa	inte	blandas	
med	övrigt	spillvatten;	
därmed	undviks	smittsprid-
ning	via	utsläpp	i	vattendrag,

-	 Minskar	kraftigt	övergödande		
utsläpp.	

	

-	 I	princip	enbart	fosfor	kan		
återvinnas.

-	 Slammet	måste	hygieniseras		
före	användning	på	odlad	mark.

-	 Inte	anpassad	för	lantbrukets	
önskemål	på	växtnäring.

-		Allt	slam	klarar	inte	lagkrav	
och	andra	kvalitetskrav	i	dag.

-		Läkemedelsrester	går	
ut	i	recipienten.	

-		Kräver	nya	toaletter.
-		Enbart	mindre	pilot-

anläggningar	i	drift	i	dag.
-		Utspätt	gödselmedel.
-		Oro	för	läkemedelsrester.
-		Ny	avloppsfraktion	för	VA-

huvud	mannen/kommunen.
-		Högre	kostnader	i	första	hand	

för	ombyggnad	i	fastigheter	
och	nytt	system	för	åter	föring		
(inklusive	transport).

-		Anpassning	av	processer	i		
reningsverk	för	ny	samman-
sättning	på	in	kommande	
avloppsvatten.

-		Behöver	hygieniseras	före	
användning	i	odling.

-		Anpassning	av	processer	i		
reningsverk	för	ny	samman-
sättning	på	in	kommande	
avloppsvatten.

-		Oro	för	läkemedelsrester.
-		Inga	erfarenheter	från	system		

i	städer.
-		Ny	avloppsfraktion	för	VA-

huvudmannen/kommunen.
-		Högre	kostnader,	i	första	hand		

för	ombyggnad	i	fastigheter		
och	nytt	system	för	återföring		
(inklusive	transport)	och		
hygienisering.

potential och problem för olika sätt att få 
växtnäring i kretslopp 
I tabell 1 sammanfattas några för- och nackdelar med 
olika avloppsfraktioner när det gäller växtnärings-
återföring.
 Slamåterföringens stora fördel är att det är beprövad 
teknik som är i bruk i dag. Lagstiftning och ansvars-
fördelning finns på plats. Det är enkelt och billigt 
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att bygga vidare, och dessutom löser slam åter föring 
det avfallsproblem som VA-sektorn har i dag. Slam-
fällningsteknik skyddar recipienterna från fosfor 
på ett mycket bra sätt, men den är ett hinder för 
växt näringsåterföring eftersom produkten inte är 
anpassad för att möta lantbrukets önskemål på ett 
gödselmedel. För detta krävs teknikutveckling som 
möjliggör att all växtnäring i avloppsvattnet tas till-
vara och att inga oönskade ämnen finns med. Ett 
annat hinder är att förtroendet för slamgödsling un-
der lång tid har varit lågt trots certifiering och för-
bättringsarbete när det gäller slamkvaliteten. Med 
dagens system går vattenlösliga läkemedelsrester i av-
loppsvattnet med behandlat avloppsvatten ut i mot-
tagande vattendrag (recipienten), något som man vet 
ger negativa effekter på vattenlevande organismer.
 Urinsortering är intressant eftersom det skapar 
en ren, kväverik avloppsfraktion som innehåller en 
stor del av den växtnäring som människor utsöndrar. 
Avloppsfraktionen kräver liten aktiv behandling eller 
rening och är därmed resurssnål. Den kanske största 
hämskon är att det inte finns erfarenheter från stor-
skaliga system med urinsortering i Sverige eller i 
världen. Ett system för urinsortering innebär också 
att kommunen ska hantera en ny avloppsfraktion, 
och det ställer nya krav på organisation och infra-
struktur. Dessutom innebär det en ny typ av toalett 
och installation i hushållen, ett område där kommunen 

normalt inte vill lägga sig i eller styra. Vattenlösliga  
läkemedelsrester hamnar med urinsortering på odlings-
mark när urinen sprids ut där, och man tror att mark-
miljöer är bättre för nedbrytning av läkemedelsrester 
än vattenmiljöer. 
 System för klosettvatten har kanske de största för-
delarna av de tre systemen när det gäller miljö- och 
hälsoskydd samt återvinning av växtnäring. Avskilj-
ning av klosettvatten innebär nämligen inte bara att 
man avskiljer störst mängd växtnäring, man fångar 
också mest smittämnen. Belastningen på recipienten 
kommer alltså att bli allra lägst både ur miljö- och 
hälsosynpunkt om klosettvatten avskiljs, behandlas  
separat och återförs till åkermark. Problemen med  
klosettvattensystem liknar urinsorteringens, med 
nya krav och uppgifter för kommunen och nya typer  
av toaletter. Jämfört med urinsortering behövs  
också ganska avancerad teknik för att se till att 
smittämnen inte sprids med gödseln. Vid utbygg-
nad i stadsmiljö är klosettvattensystem det klart 
dyraste av de tre system som jämförs här. För små 
avlopp kan tekniken konkurrera kostnadsmässigt 
med andra lösningar. Vid återföring av klosett-
vatten hamnar läkemedelsrester på odlingsmark, som  
troligen är en bättre miljö för nedbrytning än vatten-
miljöer.
 Generellt kan sägas att källsorterande teknik ger 
bättre kvalitet på växtnäringen och minskade totala 
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ut släpp, men de kostar också mer än dagens slam-
hantering. Dessutom kräver det att flera aktörer in-
volveras i beslut om tekniska lösningar, och det blir 
nya uppgifter och ansvarsområden för kommunen. 

Två vägval
Diskussionen om olika systemlösningar har i hög 
grad handlat om vilken teknisk lösning som är den 
bästa. Olika alternativ ställs mot varandra i en rätt 
så onyanserad debatt. Som vi ser det står man nu i 
Sverige inför ett första vägval: 
1. Vill vi fortsätta se växtnäring i avloppet som ett kvitt
blivningsproblem som vi löser genom att använda det 
producerade slammet som gödselmedel på odlad mark? 
Detta är enkelt och billigt och ger möjlighet att i 
varje fall på kort sikt nå det nationella miljömålet 
om 60 procent återföring av fosfor. I ett längre per-
spektiv och med stora investeringar kan vi möjligen 
se ökad återföring av fosfor via slamförbränning och 
insats av kemikalier och energi för att få ut fosforn 
ur askan.
 Om vi inte ser dagens system som en långsiktigt 
hållbar lösning utan vill se att mer av växtnäringen 
återförs i en renare form så behöver ny teknik ut-
vecklas. Då ställs vi inför ett andra vägval: 
2. Ska vi satsa på att fånga inte bara fosfor (som man 
gör i dag) utan också kväve och kalium och annan 
växtnäring i slutet av röret efter att det blandats med 

övrigt avloppsvatten, eller ska vi försöka avskilja växt
näringen nära källan? 
 Det första alternativet när det gäller vägval 2 inne-
bär att utveckla teknik som ur det blandade avlopps-
vattnet utvinner rena fraktioner av växtnäringen, det 
vill säga göra om reningsverken till gödselfabriker 
som producerar fosfor, kväve, kalium och annan 
växtnäring. Det innebär omfattande teknikutveck-
ling och investeringar i högteknologiska processer 
som ännu inte är färdigutvecklade. 
 Det andra alternativet när det gäller vägval 2 innebär 
att den växtnäringsrika fraktionen i avloppet avskiljs 
på hushålls- eller fastighetsnivå. Detta kostar också 
pengar men är mindre tekniskt komplicerat än end 
of pipeteknik. Samtidigt är det organisatoriskt och 
ansvarsmässigt mer komplicerat. Men med ett ”Peak 
Everything”-perspektiv (där alla resurser förväntas 
nå en produktionstopp, inte bara fosfor) tror vi att 
källsortering av växtnäring är en i det långa loppet 
mer resurseffektiv väg att gå.

Källsortering som ”triplikat” komplement
Diskussionen har böljat för och emot källsortering 
under 20 års tid, trots att man egentligen borde se 
källsortering som ännu ett steg i det uppströmsarbete 
man inom VA-branschen har arbetat med. Man har 
bland annat kopplat bort dagvatten från avloppet 
och infört ”duplikata” ledningsnät, och man jagar 
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källsortering också i våra städer. Tabell 2 beskriver 
fyra faser i utvecklingen av källsorterande avlopp 
(urinsortering och klosettvattensystem) från 1990 
fram till i dag. 

Fas 1. ekobyar och sommarstugor
Fas 1 fokuserades främst på urinsortering och några 
nya toalettmodeller som togs fram och användes i  

andra föroreningar uppströms för att åtgärda nära 
källan i stället för i reningsverket. Vi ser källsortering 
som ännu ett steg i att utveckla existerande VA-system. 
Vi tror att nästa steg i utvecklingen kan vara ett 
”triplikat” ledningsnät, det vill säga att man avleder 
även det växtnäringsrika flödet separat, precis som 
dagvattnet. Det här skulle kunna ske vid nybyggnad 
och ombyggnad över en längre tidsperiod. 
 Systemet är inte ”antingen eller” utan ”både och”. 
Det bygger på att man kopplar bort det växtnärings-
rika flödet från spillvattnet och behandlar det separat 
och återanvänder växtnäring i lantbruket, tar hand 
om ett avlastat spillvatten i dagens reningsverk, och 
precis som i dag fortsätter annat uppströmsarbete på 
reningsverken.
 Vi ska nu beskriva hur utvecklingen har varit för 
källsorterande avloppslösningar i Sverige sedan bör-
jan av 1990-talet, och vad vi tror behövs för att käll-
sortering ska kunna bli ett ”triplikat” komplement 
till det befintliga VA-systemet.

Källsorterande avlopp – 1990 till 2011 
I början av 1900-talet var källsortering snarare regel 
än undantag i våra städer. Sedan byggdes VA-nätet 
ut, och i dag är källsorterande avlopp i första hand 
en typisk teknik för hus på landet. Sedan 1990-talet  
har det funnits en aktiv och i många fall onyanserad 
diskussion om för- och nackdelar med att bygga 

-	Politiska	
initiativ

-	Pilotprojekt
-	Forsk-

ning	och	
utveckling

-	Nationella	
miljömål	om	
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Tabell 2. Fyra faser i utvecklingen av källsorterande avlopps-
system från 1990 till 2011.

Fas 1. ekobyar  2. Från 3. ”bakslag” 4. Små avlopp
 och sommar- landsbygd 2000–2005 och kommunala
 stugor  till fler-  system för
 1990–1995 bostadshus   återföring 2005–
  i städer  
                        1995–2000 

Känne-
tecken 

Driv-
krafter 

aktörer 
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Det fanns en viss övertro på att man hade ett tekniskt 
system som var moget för uppskalning. Det man 
framför allt missade var att etablera system för upp-
samling, transport, behandling och användning på 
åkermark. Från fas 2 finns det få bra exempel på hur 
hela kedjan kan lösas – från hushåll till åkermark.
 Under samma tid utvecklades system för uppsam-
ling av klosettvatten i Norge. Man testade och utvär-
derade bland annat 48 studentlägenheter söder om 
Oslo och utvecklade våtkomposteringsteknik för att 
hygienisera klosettvattnet. Inte heller i Norge etable-
rades system för återföring hela vägen till åkermark.

Fas 3. bakslag för källsorterande teknik
Det politiska intresset för kretslopp av växtnäring och 
nya typer av avloppssystem minskade kraftigt kring 
år 2000. Nu var andra frågor av större intresse. Ut-
vecklingen avstannade eftersom den inte hade skapat 
tillräckligt stor marknad eller styrmedel som drev på 
fortsatt byggande. Ett fåtal områden byggdes, bland 
annat Kullön i Vaxholm med mer än 250 småhus 
med urinsortering. Samtidigt fanns det fortfarande 
en vitt utbredd skepsis till dessa ”alternativa” teknik-
lösningar i det traditionella VA-Sverige. Lantbruket 
såg inte heller något stort behov av ”ny” gödsel. Mine-
ralgödseln var fortfarande billig, och volymerna urin 
och klosettvatten som kunde tillhandahållas var små. 
Dessutom var källsorterad humanurin inte tillåtet i 

sommarstugor och ekobyar på landet. VA var en 
viktig fråga för många ekobyar och miljöintresse-
rade och den fick stort medialt intresse. Den första 
fasen leddes av eldsjälar på gräsrotsnivå tillsammans 
med små innovatörer, utan att kommunernas eller 
forskarnas VA-kompetens användes. Följden blev 
att kommunerna inte ägde frågan, och att många av 
hushållens installationer drabbades av tekniska fel 
som hade kunnat undvikas med stöd från den VA-
kompetens som finns i varje kommun.

Fas 2. Från landsbygd till städer 
I mitten på 1990-talet fanns en politisk vilja att satsa 
på miljöfrågor i byggandet. Visioner om det gröna 
folkhemmet och hållbarhet kom i fokus på nationell 
nivå. Det finns uppemot tio exempel på ombyggnad 
av flerbostadshus till urinsortering som gjordes av 
bostadsbolag under den här tiden, bland annat Lyktan 
i Linköping, Hushagen i Borlänge, Miljöhuset i 
Hallsberg och Ekoporten i Norrköping. Det här sågs 
som en profilerande teknik för framtiden tillsammans 
med bland annat solvärme och gröna tak. Det initiera-
des också forskning och utveckling på nationell nivå, 
och Stockholm Vatten engagerade sig i ett storskaligt 
pilotprojekt för transport, lagring och gödsling med 
humanurin. 
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Västervik, Norrtälje och Norrköping. Flera behand-
lingsanläggningar för klosettvatten är i drift och fler 
planeras. Ansvarsfördelning och juridik har också 
klargjorts, och kommunerna är ansvariga för att or-
ganisera system för uppsamling, transport, behand-
ling och återföring av avloppsfraktioner som urin 
och klosettvatten. Dessutom har lantbrukets aktörer 
tydligt sagt att de har som målsättning att den växt-
näring som finns i klosettvattnet ska tillbaka till åkern, 
helst utan blandning med annat avloppsvatten. 
 När det här skrivs diskuteras återigen källsorterande 
teknik i urban miljö – och detta i Stockholm. Käll-
sorterande avlopp finns med i diskussionen för ex-
ploateringen av Norra Djurgårdsstaden. Ett sådant 
projekt, med flera tusen bostäder, skulle innebära ett 
verkligt genombrott och uppskalning av uppströms 
källsortering av växtnäring i Sverige och Europa. 

Långsiktiga beslut bör styras av långsiktiga mål
Trots bakslaget för källsortering under perioden 2000–
2005 kan vi se att eldsjälarnas arbete på gräsrotsnivå 
från början av 1990-talet och den institutionella och 
lagmässiga utvecklingen har gett förutsättningar för 
en positiv utveckling. Kommuner kliver nu alltmer 
fram och organiserar ansvar för återföringssystem för 
avloppsfraktioner utanför kommunalt VA-område. 
Källsorterande avloppssystem börjar också ses som 
möjliga inom kommunalt VA-område, även om de 
initialt är kostsamma. 

KRAV-odling efter EU-inträdet. Detta tolkades av 
många som ett avståndstagande från lantbrukets sida 
till användning av humanurin och klosettvatten.
 Intresset minskade, och urinsorterande toaletter 
byttes ut på flera håll. Första generationens urin  - 
s orterande toaletter blev då ersatta av vanliga vatten-
klosetter i stället för av nyare och bättre fungerande 
urinsorterande toaletter. En annan bidragande orsak 
till att man valde vattenklosetter var att det saknades 
system för återföring av urinen. 
 På klosettvattensidan byggdes några våtkompost-
anläggningar i Eskilstuna och Norrtälje. De här an-
läggningarna behandlade och möjliggjorde kretslopp 
av klosettvatten från en skola och enskilda hushåll. 
Trots nationella investeringsbidrag och testning av 
ny teknik kom inte urinsortering eller klosettvat-
tensystem i bruk när det miljöprofilerade området 
Hammarby Sjöstad byggdes i Stockholm. Hela utveck-
lingen för källsorterande avloppssystem avstannade. 

Fas 4. Små avlopp och kommunala system 
I dag 2011 ser situationen annorlunda ut eftersom de  
nationella riktlinjerna för små avlopp uppmuntrar 
återföring av växtnäring. Antalet kommuner som ut-
vecklar VA-policys som uppmuntrar återföring av nä-
ringsämnen från avlopp till jordbruk ökar. Mellan 15 
och 20 kommuner verkar aktivt för att kretsloppsan-
passa de små avloppen och har organiserat kommunala 
system för återföring, exempelvis Tanum, Södertälje, 
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Vi tror att det är viktigt att kommunerna tillämpar 
miljö balken och miljömålen, och fortsätter att ut-
veckla och använda VA-policys som främjar växt-
näringsåterföring. Det är dags att börja bygga stora 
pilotanläggningar för forskning och utveckling av 
teknik och organisationsformer för källsorterande 
avloppssystem. Sådana satsningar skulle kunna göra 
Sverige världsledande på ”triplikata system” och ge 
landet spetskunskap på modern växtnäringsåter-
föring från avlopp till odlad mark. 

Elisabeth Kvarnström är konsult på Vectura och arbetar 
med VAfrågor inom teknik, markvetenskap, kretslopp, 
policy, ekonomi, projektutveckling, kapacitetsutveckling, 
undervisning, planering och projektledning, både natio
nellt och internationellt. Hon disputerade 2001 på 
Luleå tekniska universitet på fosfors växttillgänglighet i 
olika avloppsfraktioner. 

Mats Johansson är systemekolog från Stockholms uni
versitet och arbetar nu på Ecoloop med VAplanering, 
småskaliga VAsystem, vatten och övergödningsfrågor 
samt frågor kring hållbar växtnäring. Han har startat  
det nationella projektet Avloppsguiden och har med
verkat i FoUprojekt inriktade på återföring av avlopps
fraktioner.

Ingen vet vilket system som är det optimala i fram-
tiden. Långsiktiga beslut och investeringar kan i värsta 
fall baseras på kortsiktiga ställningstaganden, tyck-
ande, känslor och prestige snarare än på lagd miljö-
politik och långsiktiga mål. Det är viktigt att komma 
ihåg att investeringar i VA-system normalt har lång 
avskrivningstid, det vill säga de beslut vi fattar i dag 
styr utvecklingen under mycket lång tid framöver. 

Förslag för framtiden
Ur ett resursperspektiv är det rimligt att uppströms 
källsortering utreds som ett seriöst alternativ när man 
planerar för VA-investeringar, exempelvis i samband 
med reningsverksutbyggnad, införande av strängare 
krav på utsläpp av kväve och fosfor, vid nybyggnad 
och vid ledningsförnyelse. En rimlig införandetakt 
av uppströms källsortering kan vara den takt som be-
byggelsen förnyas med i landet.
 Vi tror att etablering av områden med källsorte-
rande system skulle gynnas av ekonomiska styrme-
del som kan utveckla återföringssystemen och hjälpa 
kretsloppsentreprenörer ut på banan. På nationell 
nivå bör man också skapa en växtnäringsstrategi, 
ordna ekonomiska styrmedel så att fler kommuner 
arbetar aktivt med återföring av avloppets växtnäring, 
avsätta projektmedel för teknikutveckling, samt öka 
erfarenhetsutbytet mellan kommuner, forskare och 
nyckelaktörer. 
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Intervju med Sunita hallgren, LrF

”både stad och land behöver 
bättre fosforhantering” 

Vi måste skapa en mer hållbar hantering av fosfor, 
dels från staden till jordbruket, dels inom jordbruket. 
Mycket har gjorts inom lantbruket för att bättre ta 
hand om och återanvända den fosfor som finns i 
systemet, men det finns alltid mer att göra, säger 
Sunita Hallgren. Från övriga samhället måste fosfor 
återföras till jordbruket, men det kan bara göras 
om man inte samtidigt förorenar kretsloppet med 
oönskade ämnen. LRF arbetar på två fronter med 
frågan: för renare slam och för mer kretslopps-
anpassade avloppslösningar. 

Sunita Hallgren, 
Lantbrukarnas Riksförbund. 
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bara växtnäring utan också organisk substans som är 
viktig för mullhalten i jorden, och kan därför vara ett 
tillskott i växtodlingen för den odlare som inte har 
tillgång till stallgödsel, säger Sunita Hallgren. 

Kadmium i gödselmedel
I dag ligger kadmiumhalterna i svenska P- och PK-
gödselmedel på i genomsnitt 25 mg kadmium per 
kg fosfor, med råvara som kommer från Nordafrika. 
I NPK-gödselmedel ligger kadmiumhalten mycket 
lägre, runt 5 mg kadmium per kg fosfor, och råvaran 
kommer från Finland och Ryssland. 
 – Gödseltillverkaren Yara har haft en kadmium-
garanti på högst 5 mg kadmium, men den är nu höjd 
till 12 mg kadmium per kg fosfor eftersom tillgången 
på råvara med låg kadmiumhalt minskar. När efter-
frågan på fosforgödselmedel ökar stiger kadmium-
halterna på marknaden. EU:s gränsvärde ligger på 
hela 100 mg kadmium per kg fosfor. 
 Medelvärdet för Revaq-certifierade reningsverk 
ligger i dag (2011) på 25 mg kadmium per kg fosfor, 
och av det kommer 17 mg återcirkulerat från livs-
medlen. Kravet i Revaq är att kadmiumhalten ska vara 
nere i 17 mg per kg fosfor i slammet senast år 2025. 
 – Att använda avloppets fosfor i stället för mine-
ralgödselfosfor innebär att vi i alla fall inte tillför nytt 
kadmium utan att det åtminstone återcirkulerar,  
säger Sunita Hallgren. 

antbrukarnas Riksförbund (LRF) har en restriktiv 
hållning till slamanvändning på åkermark, men 

deltar i Revaq-arbetet för att certifiera reningsverk. 
Varje LRF-medlem tar själv ställning till om han eller 
hon vill använda avloppsslam i sitt jordbruksföretag.  
Men om odlaren väljer slam är det bara slam från 
Revaq-certifierade reningsverk som kan komma ifråga, 
enligt LRF som år 2010 tog beslut på förbunds-
stämman att fortsätta vara pådrivande i Revaq-arbetet.
 – Det handlar om att vara delaktig i slamfrågan 
och påverka avloppsslammets kvalitet och hantering. 
Att vara med och fullfölja Revaq är det snabbaste  
sättet att förbättra både slam och vattenkvalitet, säger  
Sunita Hallgren som är ansvarig för avfalls- och 
kretsloppsfrågor hos LRF.

Små risker med avloppsslam
Mot bakgrund av den kunskap vi har i dag bedömer 
LRF att riskerna med avloppsslam på åkermark är 
små. Men halterna av oönskade ämnen måste minska. 
Allt avloppsslam ska på sikt vara av klosettvatten-
kvalitet, och Revaq-arbetet är ett steg på den vägen. 
Om det kommer fram ny kunskap som innebär att 
riskerna inte längre bedöms som små kommer LRF 
att ompröva sitt ställningstagande i slamfrågan.
 – Slam som gödselmedel används företrädesvis 
av odlare som varken har djur eller tillgång till stall-
gödsel. I bygder utan utpräglad djurhållning har inte 
heller grannen stallgödsel att sälja. Slam tillför inte 

L
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uppgår i Sverige till cirka 100 miljoner kronor årligen. 
En fördel är att oönskade ämnen inte når åkermarken, 
i alla fall inte via avloppsslam, säger Sunita Hallgren. 
 – Investeringar i förbränningsanläggningar innebär 
att samhället blir ännu mer låst vid dagens avlopps-
system. Men i vissa fall är förbränning av slam enda 
möjligheten att återföra fosfor, och då är utvinning 
av fosfor ur aska från förbränt slam intressant. Teknik-
utveckling och forskning pågår på flera håll. För-
säljning av återvunnen fosfor är en marknadsfråga. 
Än finns det ingen metod tillgänglig som möjliggör 
kommersialisering av en sådan fosforprodukt. 

Fosfor för världens fattiga länder
Att vi lyckas utveckla kretsloppssystem som återför 
växtnäring från tätorter kan också vara en förutsätt-
ning för att dagens fattiga länder ska få tillgång till 
fosfor, säger Sunita Hallgren. Hon menar att vi måste 
skapa en mer hållbar hantering av fosfor i både staden 
och på landet. 
 – Mycket har gjorts inom lantbruket för att bättre 
ta om hand och återanvända den fosfor som finns i 
systemet, men det finns alltid mer att göra. I övriga  
samhället måste det skapas kretslopp, och fosfor 
måste tas omhand och återföras till jordbruket. Men 
detta kan göras bara om man inte samtidigt föro-
renar kretsloppet med oönskade ämnen. 

Birgitta Johansson, Formas

Osäkerheten är problemet
Huvudfrågan för Sunita Hallgren när det gäller slam-
an vändning på åkermark är den stora osäkerheten. 
 – Det finns osäkerhet kring vilka oönskade ämnen 
som kan finnas i slam och vad som händer när dessa 
oönskade ämnen sprids på åkermark. Bryts de ner 
eller sprids de vidare till människa och djur? Befintlig 
och pågående forskning ger svar på ganska många 
men inte alla frågor kring användning av avlopps-
fraktioner.
 För att bädda för ett långsiktigt fosforkretslopp 
driver LRF också frågan om sorterande avlopps system 
i tätorter. LRF menar att det är dags att börja bygga 
sorterande lösningar i större skala. Toalettens vatten ska 
helst inte blandas med vatten från andra anslutningar. 
 – Vi är fullt medvetna om att det här innebär stora 
investeringar och kommer att ta mycket lång tid, sam-
tidigt som det måste ses som en viktig del i den nöd-
vändiga samhällsomställningen, säger Sunita Hallgren. 

Slamförbränning skulle bli låsning
Hur ser då LRF på förbränning av slam och utvinning 
av fosfor ur askan? 
 – Förbränning innebär ökade utsläpp av växthus-
gaser jämfört med spridning av slam direkt från re-
ningsverket till jordbruket. I förbränningsalterna tivet 
kvarstår möjligheten att återvinna fosforn, medan allt 
kväve och organiskt material samt hälften av svavel-
innehållet försvinner upp i luften. Värdet av detta 
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Systemlösningar som slår 
flera flugor i samma smäll

Det är dags att lägga mer kraft på att utveckla 
system lösningar som bidrar till att lösa flera problem 
samtidigt, bland annat återvinning av fosfor. Järn- 
och stålindustrin bli leverantör av fosforråvara när 
fosforpriserna stiger. Matavfall, svingödsel och bio-
massa från sjöar och hav kan bli biogas och bio-
gödsel. Skörd av akvatisk biomassa kan dessutom 
minska övergödningen. Men lösningarna måste 
löna sig för de enskilda aktörerna, och de får inte 
vara beroende av helt ny och dyrbar infrastruktur, 
skriver Mats Eklund. 

Mats Eklund, 
Linköpings universitet. 
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i verkligheten läggs större delen av resurserna på att 
lösa problemen antingen med tillförsel eller med eu-
trofiering. Det här är ett exempel på hur samhälleliga 
funktioner ofta fokuserar på lösningar som kan 
genomföras inom en sektor eller hos ett fåtal aktörer, 
alltså att de har låg organisatorisk komplexitet. Jag 
menar att det är dags att lägga mera kraft på att ut-
veckla sektorsövergripande koncept och strategier 
som bidrar till att lösa flera problem på en gång.

räkna med höga fosforpriser
Problemet med fosfor som resurs har accentuerats de 
senaste åren med stora prishöjningar år 2008 efter 
en lång period av stabila priser. En viktig drivkraft är 
den ekonomiska utvecklingen i stora delar av världen 
som möjliggör nya matvanor med mera kött i dieten, 
och med ökad efterfrågan på fosfor som följd. En 
annan bidragande orsak kan vara den ökade odlingen 
av grödor för biodrivmedel. 
 Den ökade efterfrågan har lett till att nya fyndig-
heter blivit brytvärda. Fosfortillgången kommer att 
öka redan 2012, men på en hög prisnivå. De flesta 
bedömare menar att högre fosforpriser är här för att 
stanna. Detta påverkar förutsättningarna dels för ny 
primär utvinning från tidigare icke brytvärda fyndig-
heter, dels för bättre hushållning med fosfor som 
redan finns i omsättning i samhället. 

Sverige tänker vi ofta att vi sedan länge har löst 
de enkla och till och med en del av de medelsvåra 

miljöproblemen. Men de allra svåraste har vi kvar. 
Vad är det som gör att ett miljörelaterat problem är 
särskilt svårt att komma åt med verkningsfulla åt-
gärder? Ett svar är att problemet är organisatoriskt 
komplext. Problem som kan lösas av en eller ett fåtal 
aktörer är lättare än sådana som involverar många 
aktörer. Exempelvis är det enklare att fortsätta att 
”vässa” prestandan hos befintliga avloppsrenings-
verk än att påverka alla enskilda avlopp. Många av 
de verkligt svåra problemen uppstår när material, 
substanser och energi överförs mellan olika samhälls-
sektorer utan samordning. Det är i dessa skärnings-
punkter som många ännu inte genomförda lösningar 
finns.

Fosforproblematiken har ur svenskt perspektiv två 
ytterligheter: 
• Tillförselfrågan, där flera forskare pekar på det ohåll-

bara i att använda en ändlig mineralresurs så att 
den sprids på ett sätt så att fosforn inte kan åter-
vinnas.

• Överskottsfrågan i insjöar och innanhav som Öster-
sjön, där fosfor bidrar till eutrofiering (övergödning).

Denna paradox kan verka enkel att lösa genom att 
koppla ihop de två sidorna av problematiken, men 

I
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fosfor användas som näringstillskott i jordbruket. 
En sådan är fosforsyrlighet som är en biprodukt när 
man producerar fettsyreklorider av fett, fosforsyra 
och saltsyra, bland annat vid tillverkning av silikon. 
Fosforsyrlighet innehåller en stor andel växttillgänglig 
fosfor och kan användas som fosforkälla i flytande 
gödselmedel eller för att berika stallgödsel eller 
kompost.
 Genom att priset på fosfor förväntas vara högt 
framöver finns det drivkrafter att försöka genomföra 
lösningar av det här slaget, även om de kommer att 
konkurrera kostnadsmässigt med primär utvinning 
av fosfor. Här följer fler exempel på sådana system-
övergripande lösningar. 

Fosfor i järnmalm och stålslagg
En betydande fosforreserv finns i järnmalm. Vid 
järnframställning utnyttjas inte fosforinnehållet efter-
som det inte har varit ekonomiskt konkurrenskraftigt 
och dessutom varit förknippat med tekniska utma-
ningar. Med högre fosforpriser kommer detta om-
råde att aktualiseras mer och mer. 
 I Sverige innehåller järnmalmen i Kiruna fosfor 
i låga koncentrationer och utnyttjas inte som resurs. 
Det är oklart hur mycket priset på fosfor skulle behöva 
stiga för att den fosfor som finns i redan bruten malm 
skulle bli lönsam att börja utvinna. Men det är fråga 
om mycket stora kvantiteter fosfor som finns här.

Tre olika strategier
För att möta problem som har med miljö och resurser 
att göra kan man utnyttja principiellt olika strategier: 
dematerialisering, substitution och lösningar som 
knyter samman system som tidigare har varit separata. 
 Dematerialisering handlar om att minska flödenas 
storlek genom att se till att den önskade funktionen 
bibehålls samtidigt som det går åt mindre material. 
Med fortsatt höga priser kommer det att finnas en 
ökad drivkraft att använda fosfor effektivt och mot-
verka förluster i jordbruket. Ett nyckelområde är 
samordning och samlokalisering mellan växtodling 
och djurhållning som väsentligt skulle kunna minska 
behovet av inköpt mineralgödsel. 
 Substitution (att byta ut ett ämne mot ett annat) 
är inte aktuellt för fosforanvändningen i jordbruket. 
Växterna kommer att fortsätta efterfråga fosfor efter-
som det inte går att ersätta med något annat ämne. 
Däremot kan det bli aktuellt med substitution när 
det gäller den mindre del av fosforanvändningen 
som finns i andra, icke-biologiska tillämpningar, till 
exempel tvätt- och diskmedel samt metallurgiska 
tillämpningar.
 En tredje strategi är systemlösningar över sektors-
gränserna. Man kan söka efter potentiella resurser 
i sektorer som traditionellt inte har varit kopplade 
till den stora marknaden, nämligen jordbruket. 
Till exempel kan processkemikalier som innehåller 
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Japan har liksom många andra länder inga egna 
fosforfyndigheter utan är helt beroende av import 
för sin fosforförsörjning. I japanska studier av material-
flöden har man uppmärksammat att förekomsten av 
fosfor i stålslagg är lika stor som fosforimporten. 
Därför utvecklas nu metoder för att kunna separera 
fosfor från den övriga slaggen. En annan fördel med 
denna process är att slaggen då kan processas igen 
och mera järn kan utvinnas. 

matavfall blir biogas och gödsel
I Sverige förbränns ungefär hälften av allt hushålls-
avfall. En betydande del av hushållsavfallet utgörs av 
matavfall. Detta har till konsekvens att fosfor förlo-
ras från kretsloppet och i stället hamnar i förbrän-
ningsanläggningarnas deponier för aska och slagg. 
 Målet att 35 procent av allt matavfall ska åter-
vinnas biologiskt (ingår i miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö) driver på utvecklingen mot att mat-
avfallet ska bli biogas. Den ökade utsorteringen av 
matavfall för biogasproduktion gör det möjligt att pro-
ducera gas för fordon eller elproduktion tillsammans 
med en användbar biogödsel där fosfor och andra 
näringsämnen återförs till jordbruksmarken (figur 1).  
 
Figur 1. Biogasprocessen gör flera saker på samma gång. Den behandlar 
organiskt avfall, den producerar förnybar energi i form av biogas, och 
den producerar en rötrest (biogödsel) som kan användas som gödsel om 
den är tillräckligt ren, det vill säga inte innehåller för höga halter av 
miljöstörande ämnen. 

Orga-
niskt 
avfall

 Gödsel
 Energi-
 grödor

Gödsel

El Värme

Drivmedel
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ersätta handelsgödsel av fossilt ursprung och på det 
sättet ytterligare bidra till att minska eutrofieringen. 
 Ett sådant system har flera fördelar. En är att man 
tämligen exakt kan fastställa mängden näringsämne 
som bortförs ur den akvatiska miljön och därigenom 
få en god bild av hur kostnadseffektiv metoden är jäm-
fört med andra metoder för att minska belastningen av 

Fosforkretsloppet sluts i samarbete
I en ny anläggning (2010) utanför Katrineholm produ-
cerar Swedish Biogas International tillsammans med 
flera lantbruksföretag fordonsgas och två olika gödsel-
fraktioner. Som huvudsakliga insatsvaror använder de 
svingödsel och avfall från livsmedelssektorn. 
 Avfallet från livsmedelssektorn är av animaliskt 
ursprung, och det förbehandlas genom att värmas 
upp. På det sättet sker en hygienisering, det vill säga 
oönskade mikroorganismer dör, och näringsinnehållet 
i materialet kan senare användas i jordbruket. Efter 
rötningen avvattnas gödseln. Avvattningen ger en våtare 
fraktion med högre kväveinnehåll och en fastare frak-
tion med högre fosforhalt. På det viset kan göds-
lingen anpassas bättre till lokala behov. Genom den 
gemensamma organisationen av biogasproducenter 
och lantbrukare knyts fosforkretsloppet ihop inom 
lantbrukssektorn samtidigt som man bidrar med 
förnybart och renare fordonsbränsle för marknaden 
i Stockholm.

mindre övergödning med skörd av 
biomassa från vatten 
I ett produktionskoncept där man skördar olika typer 
av akvatisk biomassa i insjöar och i Östersjön kan 
man minska fosforbelastningen i sjöar och hav. Bio-
massan kan rötas i en biogasanläggning för att pro-
ducera biogas och biogödsel. Biogödseln kan sedan 

Förnybar 
växtnäring 
kan ersätta 
handels-
gödsel

Förädling

Att realisera systemlösningar

Lantbruk

Förnybar bioenergi 
till fordonsbränsle

Samhälle med 
    biogasreaktor

Mindre 
övergödning

Kunskapsutveckling
Affärsnytta

Naturvårdstjänster/slåtter
    ger biomassa som 
        kan rötas

Bortförsel av akvatisk
  biomassa ger mindre
   övergödning

B
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B
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Figur 2. Skörd och bortförsel av vass, alger och annan akvatisk bio
massa är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen i 
Östersjön. Biomassan kan rötas i befintliga eller nya biogasanläggningar 
som producerar dels förnybar energi som kan användas till fordonsbränsle, 
dels biogödsel som kan ersätta användningen av handelsgödsel. Även 
naturvården kan bli en del av systemet eftersom strandängar och andra 
områden i dag slås och den biomassan också kan rötas. B indikerar möjlig 
betalningsvilja som bidrar till att finansiera kretsloppet. Där flera aktörer 
är beredda att betala för olika nyttor uppstår en samhällsekonomisk vinst.
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räckligt nöjda. Risk och vinst måste fördelas mellan 
aktörerna på ett sätt som de anser rimligt om det ska 
gå att genomföra den här typen av lösningar.
 Utvecklingen av sektorsövergripande lösningar är 
beroende av den befintliga infrastrukturen och av att 
det finns produktionsanläggningar. Om lösningen 
till exempel innebär att det behövs urinseparering 
(att urin och fekalier skiljs redan i toaletten) så blir 
det stora omställningskostnader av de befintliga av-
loppssystemen, och detta kommer att vara en barriär 
för genomförandet. 
 För att kunna leverera realistiska lösningar är 
det viktigt att förstå hur utvecklingen av stora tek-
niska system sker. Om en föreslagen lösning kräver 
en helt ny infrastruktur och utveckling av ett helt 
nytt system måste man inse att kostnaderna blir för 
stora, och tiden som krävs för omställningen kom-
mer att vara lång, ofta flera decennier. I frågor där 
det är angeläget med en snabbare omställning måste 
lösningarna rymmas inom de befintliga tekniska 
systemen. 

Mats Eklund är professor vid Institutionen för ekono
miska och industriell utveckling, Linköpings universitet, 
där han leder forskning om miljö prestanda och imple
mentering av systemövergripande hållbarhetslösningar. 
Han leder bland annat det Formas finansierade projektet 

näringsämnen. Här finns en potentiell betalningsvilja 
som kan driva utvecklingen av ett sådant här system. 
 En annan viktig ekonomisk drivkraft är att bio-
gödseln kan ersätta allt dyrare handelsgödsel. Slåtter 
av strandnära ängar som naturvårdsåtgärd ger upphov 
till mera biomassa som också kan ingå detta flöde. 

Incitament och befintliga tekniska system
Det finns flera stora utmaningar när man vill genom-
föra resurseffektiva sektorsövergripande systemlös-
ningar. Här kommer jag att nämna två av dem: de 
enskilda aktörernas incitament och beroendet av de 
tekniska system som finns i dag.
 Ofta kan ett koncept som att skörda akvatisk 
biomassa i Östersjön verka fullt rimligt och vara ett 
kostnadseffektivt sätt att minska eutrofieringen och 
öka tillgången på råvara för biogas och biogödsel när 
man betraktar det som en helhet, eller ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Om man är intresserad 
av att kunna realisera ett sådant koncept så måste 
varje enskild aktör kunna göra en tillräckligt bra eko-
nomisk affär av det för att vara intresserad. Man kan 
utgå från att en bonde som ska köpa växtnäring eller  
en biogasproducent som skaffar substrat till sin 
anläggning avgör sina val utifrån sin egen, främst 
ekonomiska synvinkel, utan att väga in samhälls-
ekonomiska överväganden. Därför måste realistiska 
systemlösningar göra alla inblandade aktörer till-
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”Synergier för bättre miljöprestanda för biodrivmedel”, 
där man särskilt studerar biogasens roll för att förbättra 
miljöprestanda för biodieselns och bioetanolens livscykel. 

Investeringar för återvinning 
– klargör motiven! 

Resursbrist, miljöpåverkan eller rent ekonomiska 
skäl – vilket är motivet för att investera i återvinning 
av växtnäringsämnen från världens städer? Kalium, 
svavel och kväve är resursmässigt inget problem för 
jordbruket. Fosfor är en knappare resurs. Samtidigt 
går det att skapa ganska täta odlingssystem som 
inte läcker särskilt mycket fosfor. För den fosfor som 
ändå måste tillföras jordbruket borde betalnings-
viljan i framtiden vara så hög att man kan bryta fosfor 
ur gråberg eller ur biflöden från annan gruvverk-
samhet, skriver Fredrik Fredrikson. 

Fredrik Fredrikson, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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kan ju också vara så att det av rent ekonomiska skäl 
är billigare att återföra från samhället än att köpa 
nytt. 

är det gäller ett uthålligt jordbruk förs återföring 
av växtnäringsämnen ur avfall och avlopp fram 

som viktiga lösningar och ibland nästan som ett själv-
ändamål. Ett skäl till återföring är hushållning med 
knappa resurser. Hittills har debatten mest handlat om 
fosfor (P) som har betraktats som en särskilt knapp re-
surs och angelägen att återföra. Men även vikten av 
att återföra andra växtnäringsämnen som kväve (N), 
svavel (S) och kalium (K) förs fram, baserat på resurs-
knapphet. 
 Om det i till exempel Sverige eller i växande mega-
städer ska göras stora investeringar i olika system för 
återvinning av växtnäringsämnen är det rimligt att reda 
ut om skälen är resursbrist, energikostnad, klimatpå-
verkan eller andra mer rent ekonomiska skäl. När det 
gäller kväve, fosfor, kalium och svavel är resursegen-
skaperna hos ämnena sinsemellan mycket olika, vilket 
har stor betydelse för motiven till resurshushållning. 
En sammanfattning av ett antal resursegenskaper re-
dovisas i tabell 1. 
 Det kan alltså finnas många andra skäl till att öka 
åter föringen av växtnäring än rent resursmässiga. 
Brytningen av råvaran kan vara förknippad med stor 
miljöpåverkan (utsläpp) eller stor energiåtgång med 
tillhörande klimatbelastning. Ett annat skäl kan vara 
ett behov av att minska mängden fosfor och kväve 
som vi pumpar in i systemet för att på så sätt minska 
bland annat läckage och övergödningsproblem. Det 

N

 mängd. Utvinning. energi- miljö- Sänkor risk för 
 back stop- Flödets åtgång vid effekt av  läckage från
 resurs karaktär utvinning utvinning  åkermark

N

p

K

S

Obgränsad

Be	gränsad.
Visst	
biflöde	i	
järnmalm	
i	Sverige.
Gråberg.

Stora	
mängder

Primärkälla	
begränsad.	
Stora	
biflöden		
samt	stora	
tillgångar	
av	gips.

Industriell	
fixering.
Huvud-
flöde	rent.	

Förorenat	
huvud-
flöde.	
Biflöden.	
Dagbrott.

Bryts	till	
största	
delen	
under	jord

Primärt	
som	
förorening	
i	flöde	
(biflöde)	

Stor

Liten	del	
av	insats	
vid	odling

Relativt	
liten

Energi	
frigörs	vid	
oxidation	
av	svavel.	

Ingen	
förutom	
klimat-
påverkan.	

Negativ	på	
grund	av	
gruvdrift	
och		
förorenade	
biflöden	
vid	fram-
ställning.

Något

Positiv	på	
grund	av	
energiut-
vinning	
vid	oxida-
tion	samt	
avsvavling	
av	fossila	
bränslen.
Övrig	
brytning	
påverkan	
vid		
gruvdrift.	

Samhälle
Hav
Luft

Acku-
mulering		
i	åkermark
Samhälle
Hav	

Samhälle
Hav	

Samhälle
Hav	

Stor

Liten

Stor

Stor

Tabell 1. Kväve, fosfor, kalium och svavel med tanke på resurs-
ernas storlek, energiåtgång vid utvinning, miljöeffekt av ut-
vinning, sänkor samt risken för läckage. (N = kväve, p = fosfor, 
K = kalium, S = svavel)
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av svårinfångat läckage från jordbruksmark skiljer 
sig till exempel från förluster via avlopp som kanske 
enkelt kan fångas in och återföras. 

Låt fosforkapitalet arbeta
Kemiska föreningar med kväve, svavel och kalium är 
relativt lättlösliga och läcker förhållandevis lätt från 
åkermarken. Därför blir det nödvändigt med en re-
lativt stor långsiktig tillförsel oberoende av återvin-
ningen från samhället. Fosfor däremot läcker i liten 
omfattning från jordbruksmarken och tenderar att 
i stället ackumuleras om mer fosfor tillförs än vad 
som förs bort. Detta har inneburit en uppgödsling 
av åkermark i Sverige och andra delar av världen. 

reserver, resurser och förlustvägar
Det ska sägas direkt att begreppen reserver och resurser 
inte är entydiga. Ett sätt att beskriva dem framgår 
av figur 1. Reserver brukar definieras som den del 
av tillgångarna som är upptäckta, tekniskt möjliga 
och ekonomiskt lönsamma att utvinna vid en aktuell 
prisnivå. Om priset på en råvara stiger kommer re-
serverna att öka och det grå fältet i figur 1 att ut-
vidgas nedåt i figuren. Om däremot kostnaderna för 
utvinning ökar utan att priset stiger innebär det att 
reserven minskar. Reserverna kan också öka om ökad 
prospektering leder till nya fyndigheter; då vidgas 
det grå fältet åt höger i figuren. 
 Om man bara bedömer ett ämnes knapphet 
genom att dividera reserverna (brytvärda tillgångar) 
med den årliga utvinningen så riskerar man att dra 
ett antal felaktiga slutsatser. För till exempel zink 
skulle reserverna år 1996 räcka i 20 år. Om man gör 
samma beräkning med 2010 års siffror räcker zink-
reserverna i 20 år även då. Det är sällan vi hör om 
någon zinkkris även om zink är ett viktigt ämne för 
samhället. Begreppen är dynamiska och beror på en 
mängd faktorer. 
 För långsiktig global och regional resurshushållning 
är det viktigt att reda ut vilka tillförselkällor och för-
lustvägar som är stora. Det är också avgörande att 
ta reda på hur tillgängligheten tenderar att minska 
och på vilket sätt förlusterna sker. Förluster i form 
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Figur 1. Ofta används det här schemat (McKelvey’s Box) för att beskriva 
reserver och resurser av mineral. (Efter boken Miljö för bärkraftighet av 
Bengt Månsson, LiberHermods 1993)
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hav och gråberg som back stop-resurser
Vilka åtgärder kan framtida generationer tvingas vidta 
på grund av en försämrad resurssituation? Finns det 
anledning att vi lokalt och globalt tar vårt ansvar nu 
genom att i förtid hushålla med resurser som om vi 
vore tvingade? Hur kommer man att lösa tillförseln 
av makronäringsämnen om 200 eller 500 år? 
 Bland resursekonomer används begreppet ”back 
stop technology” för de (mer kostsamma) metoder 
eller resurser som på sikt blir den mer eller mindre 
obegränsade framtida tillgången när dagens ändliga 
resurser är slut. Det kan vara att ta materialresurser 
från havet eller gråberget, eller att utvinna solenergi 
i stor mängd med exempelvis solceller när de fossila 
bränslena är slut. 

Kvävefixering – till vilket pris?
För kväve är det uppenbart att tillgången i luften är 
så god att vi redan i dag använder back stop-resursen. 
Det blir svårt att motivera åtgärder i dag med hän-
visning till minskade resurser av kväve för framtida 
generationer. För kväve föreligger alltså ingen resurs-
brist så länge vi kan fixera kväve från atmosfären. 
Frågan är snarare till vilket pris fixeringen kommer 
att ske. Det hänger naturligtvis på hur energisystemet 
i stort kommer att utvecklas. 
 En nyckelfråga är på vilket sätt vätgas till ammo-
niak för mineralgödseltillverkning kommer att pro-
duceras. I dagsläget används naturgas som vätekälla 

Den svenska åkermarken har i dag god fosforstatus, 
och tillförseln av fosfor har också stadigt minskat 
sedan en topp på 1970-talet. För att kunna minska 
den långsiktiga tillförseln ytterligare utan att tära på 
förrådet i marken kommer därför återvinning av de 
mängder som lämnar jordbruket och hamnar i ex-
empelvis avloppet att ha direkt avgörande betydelse, 
inte minst eftersom en allt större andel av befolk-
ningen i världen bor i städer.
 För fosforn har ackumulationen och det låga läck-
aget också en del andra konsekvenser. Återförd fosfor 
tenderar att komma framtida generationer tillgodo 
genom att det faktiskt finns kvar. För ändliga resurser 
som kan hållas kvar under lång tid och göra nytta i 
samhället kan utvinning också i högre utsträckning 
motiveras med att det inte bara är en uttömning av 
resursen utan också en investering. I de områden där 
en uppgödsling av åkermarken har skett är det viktigt 
att se till att det redan investerade fosforkapitalet får 
arbeta genom bättre fördelning inom jordbrukssek-
torn samt genom återvinning. I andra delar av värl-
den, till exempel delar av Afrika, behöver man öka 
fosforanvändningen så att fosforstatusen i åkermarken 
blir bättre samtidigt som det skapas mer resurseffek-
tiva system.
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inte med nödvändighet att svavelproduktionen 
minskar. Produktionen av svavel är till stor del inte 
efterfrågedriven utan ett resultat av reningskrav. Det 
här har inneburit att reservuppskattningarna inte är 
uppdaterade.  
 Även om svavelproduktionen i dag är starkt 
kopplad till användningen av fossila bränslen är 
den långsiktiga tillgången på svavel stor. Svavel finns 
i stor omfattning i olika typer av resurser, och sva-
velmängderna i gipsförekomster (kalciumsulfat) är 
enorma. Det innebär att det för jordbruksproduk-
tionens del finns mycket stora tillgångar till svavel 
som växtnäringsämne. 
 Den största delen av svavlet används i form av 
svavelsyra i olika processer i industrin. Eftersom en 
stor del av fosforgödselmedlen framställs med hjälp 
av svavelsyra är jordbrukets efterfrågan både indirekt 
och direkt – indirekt via svavelsyran och direkt via 
svavelgödselmedel. Vid framställning av fosforgödsel 
med hjälp av svavelsyra bildas stora mängder gips 
som skulle kunna vara en källa till svavel om teknik 
för att få fram rena produkter utvecklas (se Göte 
Bertilssons kapitel). Det går även att framställa fos-
forgödselmedel utan att använda svavelsyra vilket 
innebär att fosforframställningen inte står och faller  
med tillgången på svavel. Ett mer fosforeffektivt 
odlingssystem innebär också att svavelbehovet till 
svavelsyra kan minska. 

eftersom det är den mest ekonomiskt fördelaktiga 
källan. Andra möjligheter är förgasning av biomassa 
eller kol. Det förra kräver att det på sikt finns till-
räckligt med odlingsareal, det senare att koldioxiden 
kan fångas in och lagras på ett acceptabelt sätt.
 Rimligtvis kommer väte i framtiden att framställas 
genom elektrolys av vatten med hjälp av förnybar el. 
Detta är en process som i dag begränsas endast av 
kostnadsskäl. Naturgas är billigare.
 Ökade kostnader för industriell kvävefixering 
kommer rimligtvis att leda till att kvävefixering via 
baljväxter kommer att öka och att stallgödsel kommer 
att utnyttjas bättre. 
 Den kritiska resursen för kväve är snarare eko-
systemens kapacitet att ta hand om det kväve som vi 
pumpar in i systemet, dels kopplat till övergödning, 
dels kopplat till klimatpåverkan via lustgasavgång 
från kväveanvändningen i jordbruket.

enorma svavelmängder i gips
För svavel är förhållandena mer komplexa. Fossila 
bränslen innehåller svavel, som inte får släppas ut i 
luften utan måste renas bort och då hamnar i olika 
biprodukter. Den absolut största delen av svavel-
produktionen (mer än 80 procent) genereras i dag 
som biprodukter som en följd av restriktioner för 
svavelutsläpp från fossilbränsleanvändning och annan  
industri. Ökad återföring av svavel innebär således 
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kan bryta fosfor ur gråberg eller ur biflöden från 
annan gruvverksamhet. 
 För kväve är det snarare fråga om energikostnader 
och i vad mån ökad återföring minskar övergödning 
och lustgasavgång.
 Kaliumtillgångarna är enorma och rimligtvis är 
det endast krasst ekonomiska skäl som skulle kunna 
driva återföringen av kalium.
 För det globala jordbrukets del är svaveltillgång-
arna så pass stora att det resursmässigt inte är en 
viktig fråga. Snarare är det ekonomiska skäl som är 
drivande eller skäl som är kopplade till miljöeffekter 
vid brytning.

Värdera kostnaderna mot resurssituationen
Ett införande av olika system för återföring av närings-
ämnen från olika avfalls- och avloppssystem tillbaka 
till jordbruksmarken kan medföra stora kostnader 
för investering och drift. Olika system återför olika 
näringsämnen i olika omfattning. För att rätt värdera 
de olika systemen och väga dem mot varandra är det 
viktigt att på ett bra sätt beakta de olika växtnärings-
ämnenas specifika resurshushållningssituation och 
hur den kan motivera åtgärderna. 
 Med en växande befolkning, en allt mer urbaniserad 
värld och med stora handelsströmmar av livsmedel 
kommer det att vara avgörande att hitta system som 
möjliggör att vi återför fosforn till jordbruksmarken 

hög fosforhalt i svensk järnmalm
Fosfor har sedan länge varit diskuterat för sin resurs-
knapphet. Det finns inte, som för svavel, några andra 
tydliga resurser att tillgå än råfosfat. Nästa resurs är 
förmodligen att utvinna fosfor ur gråberg eller från 
biflöden från annan malmbrytning. 
 För Sveriges del finns det ett biflöde som i nationell  
skala är betydande, nämligen biflödet av fosfor-
innehållande apatit i Kirunas järnmalm. Fosforhalten 
i svensk malm är ovanligt hög jämfört med andra 
järnmalmsfyndigheter, så globalt är det här biflödet 
inte lika stort.
 När det gäller kalium är tillgången mycket stor, 
och att diskutera kalium utifrån resursknapphet är 
inte relevant.

Fosfor i en klass för sig
Utan tvekan står fosfor i en klass för sig själv jämfört 
med kväve, svavel och kalium när det gäller lång-
siktiga resurstillgångar, framför allt eftersom det inte 
finns någon tydlig nästa resurs. Men samtidigt som 
fosfor är den knappaste resursen innebär dess egen-
skaper att det också går att skapa relativt täta system 
som inte läcker fosfor i någon större omfattning eller 
som systematiskt ackumulerar fosfor på fel ställen. 
För den fosfor som ändå måste tillföras det globala 
odlingssystemet borde betalningsviljan per kg fosfor 
i framtiden vara rätt hög – till och med så hög att vi 
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på ett sätt som inte leder till systematisk ackumule-
ring. Dessutom ska den vara i en sådan form att den 
är växttillgänglig och att inte detta flöde är kontami-
nerat med oönskade ämnen. En viktig faktor i hela  
resonemanget är hur energisystemet kommer att 
utvecklas och därmed hur dyr energin kommer att 
bli framöver. 

Fredrik Fredrikson är agronom och filosofie licentiat. 
Han har tidigare forskat på Avdelningen för fysisk resurs
teori på Chalmers, och det är den forskningen artikeln 
bygger på. Han arbetar nu på Länsstyrelsen i Västra 
Götaland.

Ordlista

Antropogen
Kommer från mänsklig verksamhet.

Avvattning
Vatten tas bort ur avloppsslam genom pressning eller centrifugering. 

Biogödsel
Rötrest från biogasproduktion.

Biologisk rening
Bakterier bryter ner organiskt material i bassängerna i ett avloppsreningsverk. 

BSAP
Baltic Sea Action Plan; Helsingforskommissionens plan för Östersjöns miljö.

Dagvatten 
Regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator,  
parkeringar och gårdar.

Fekalier
Avföring.

Geopolitik 
Handlar om hur stater agerar utifrån geografiska förhållanden som till  
exempel fosforförekomster i berggrunden.

Gränsvärde 
Värde som inte får överskridas.

Handelsgödsel
Används ibland i stället för begreppet mineralgödsel.

Hygienisering
Metoder som dödar 99,9 procent eller mer av smittämnena i slam. 

Kemisk rening
Fosfater i avloppsvattnet får i avloppsreningsverket bilda svårlösliga kemiska  
föreningar med till exempel aluminium eller järn. Det bildas då flockar som  
kan avskiljas.
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Klosettvatten
Toalettvatten med både urin och fekalier.

Mekanisk rening
Grovrening av avloppsvatten genom till exempel galler eller sedimentering. 

Monoförbränning
Förbränning av enbart slam, till skillnad från samförbränning med  
annat avfall.

pH-värde 
Ett mått på hur sur en lösning är. pH 7 = neutralt, <7 = surt, >7 = basiskt. 

Primärslam
Slam som bildas i försedimenteringen.

Recipient
Sjö, vattendrag eller hav som tar emot avloppsvatten. 

Reserv
En mineraltillgång som kan bli lönsam att bryta.

Revaq
Certifieringssystem för avloppsreningsverk. Syftet är att kvalitetssäkra  
reningsverkens arbete med återföring av slam till jordbruk. Ständiga  
förbättringar av slamkvaliteten och stora krav på spårbarhet är centralt  
i arbetet.  

Rötgas
Metangas som bildas av bakterier till exempel vid rötning av slam eller  
organiskt avfall. 

Rötkammare
Sluten behållare där delar av slammets organiska innehåll bryts ner i  
syrefri miljö. 

Sediment
I havet finns det bottensediment som binder fosfor när det inte är syrebrist. 

Sedimentering
Partiklar sjunker till botten i reningsverkets bassänger och bildar sediment  
(slam, avlagringar) som kan skrapas bort. 

Slam
Växtnäringsrik rest efter rening av avloppsvatten. Bildas på olika ställen i 
avloppsreningsverket. 

TS
Torrsubstans.

Uppströmsarbete
Arbete för att minska gifterna vid källan så att de inte hamnar i avloppsvattnet  
som går till reningsverket. 

Urinsortering
Urinen skiljs från fekalierna i en speciell toalettstol. Den lagras sedan i 
tankar för att så småningom transporteras och spridas på jordbruksmark. 

USGS
Unites States Geological Survey; USA:s geologiska undersökning.

VA
Vatten och avlopp. 

Vektorer
Djur som för med sig smittämnen.
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Sopor hit och dit 
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor 
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon 
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera 
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan 
1910-talets sopsorterande människa klagade på att 
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat 
finns att läsa i en pocketbok som belyser sop-
sortering ur en rad olika synvinklar. 

bevara arter – till vilket pris?
balansgång mellan ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter

Sverige har undertecknat FN-konventionen om 
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara 
den biologiska mångfalden, och använda den 
på ett hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har 
bestämt att arter som har funnits länge i Sverige 
ska bevaras i livskraftiga bestånd. Risken är annars 
att vi utrotar arter som är viktiga för ekosystemen 
och för människan. Men hur ska vi göra – och 
vad får det kosta? Vad tycker forskarna – och vad 
tycker andra intressenter i samhället?

Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling? 
Staden kan ses som en spelplan med ett stort 
antal aktörer med olika åsikter, lojaliteter och 
intressen. Hur ser spelplanen ut? Vilka spelregler 
gäller? Och vilka är spelarna? Är städerna i första  
hand tillväxtmaskiner, snärjda i global konkurrens 
och styrda av multinationella företag? Eller kan 
vi uppnå hållbara städer som erbjuder alla sina 
invånare en hög livskvalitet utan att äventyra för 
framtidens människor? Forskarna har inga färdiga 
svar, men belyser från olika utgångspunkter de 
drivkrafter som formar och förändrar staden.

Är eko reko? 
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och 
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för 
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna 
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk? 
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska 
agendan. Som konsument har du rätt att få veta 
vad forskarna i dagsläget faktiskt vet – och varför 
de inte är överens. 

genklippet? 
maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på 
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra 
över dem från en art till en annan. Är det farligt för 
människa och miljö när genmodifierade organismer 
börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller blir 
gentekniken klippet som kommer att rädda världen 
från svält och miljöproblem? Gentekniken påverkar 
det levandes urgamla spelregler. Därför har den stött 
på hårt mot stånd från europeiska konsumenter och 
miljö organisationer. Men vad säger forskarna om 
möjlig heter och risker med den nya biologin?

Forskare klargör 

myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi 
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är 
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse 
i pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta 
av socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål 
våra gamla gener den nya maten? Frågor som de 
här diskuteras intensivt i medierna. I Myter om 
maten är det forskare som presenterar och tolkar 
vetenskapliga rön. De är överens om det mesta – 
men långtifrån allt. 

Tidigare utkomna Formas Fokuserar
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Konsumera mera – dyrköpt lycka
Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste 
hundra åren. Men lyckligare har vi inte blivit. 
Varför fortsätter vi ändå att konsumera allt mera? 
Hur ska vi tillräckligt snabbt lära oss att leva med 
den enda planet vi har? Borde politikerna se till 
att avskaffa alla stöd till ohållbar konsumtion? 
Hur stor makt har vi som konsumenter? Kan 
man vara både rik och miljövänlig? Eller behövs 
det kanske nya samhällssystem för att rädda 
världen? Hur ser olika forskare på saken? 

bioenergi – till vad 
och hur mycket?
Hur långt räcker bioenergin i framtidens energi-
system? Hur mycket går det att få ut från skogar  
och åkermark – och vad ska vi använda den till?  
Är det klokt att satsa på biodrivmedel, eller ska  
bioenergin användas till värme och el? Vilka 
styrmedel behövs för att öka användningen av  
biobränslen? Hur går det med livsmedels för-
sörjningen globalt? Och hur bra är biobränslena 
egentligen på att förhindra klimatförändringar? 
Hur ser forskarna på saken? 

bioenergy – for what 
and how much?
How long will bioenergy last for the energy 
systems of the future? How much can we get out of 
forests and agricultural land – and what should 
we use it for? Is it wise to use it for conversion 
into automotive fuel, or should it be used for 
generating heat and electricity? What regulatory 
instruments are needed for increasing the use of 
bioenergy? What conflicts will there be between 
increased biofuel production and various environ-
mental targets? How is the supply of food doing 
out in the world? And how good is bioenergy 
in actually preventing climate change? How do 
Swedish researchers view the issue?

Djuren – i människans klor
Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och 
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både 
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda 
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade 
djuren det bättre förr? Behövs det körkort på 
sällskapsdjur? Hur mycket är nog när det gäller 
avel? Ska katter behandlas mot cancer? Är Sverige 
världsbäst på djurskydd? Alla de här frågorna och 
många till får du svar på av forskare som skriver i 
boken, forskare med lite olika syn på saken. 

Östersjön – hot och hopp
Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt 
de senaste åren. Men är Östersjön ”sjukare” idag 
än för hundra år sedan? Går det att ”rädda” 
Östersjön? Vilka åtgärder är vettigast? Är det bra 
med kväverening, eller ska vi kanske kvävegödsla? 
Går det att få bort fosforn från sedimenten? 
Kan vi syresätta bottnarna? Måste vi kanske äta 
mindre kött för att rädda havet? Men måste vi 
samtidigt också äta mindre fisk? Vad är forskarna 
överens om och varför kommer de till olika 
slutsatser?

giftfri miljö – utopi eller 
verklig chans? 
Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller 
i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat. 
Nanopartiklar invaderar kroppen. Akrylamid 
bildas när vi tillagar maten. Läkemedelsrester dyker 
upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas. 
Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem 
och nya hot? Varför slår vi så ofta dövörat till 
när larmet går? Kan vi få en giftfri miljö som 
riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara 
en önskedröm? 
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Osäkrat klimat – laddad utmaning
Att jorden blir varmare beror mycket sannolikt på  
människans utsläpp av växthusgaser. Det säger  
FN:s klimatpanel IPCC – och kopplar upp värm-
ningen till stigande havsnivå, krympande isar och 
risken för snabba förändringar som inte går att 
förutse. Men när blir människans klimatpåverkan 
farlig, och vad är det som står på spel? Är EU:s 
energi- och klimatpolitik en tandlös tiger? Är 
lagring av koldioxid en lösning eller dimridå? Är 
hotet mot klimatet en chans för företagen? Boken 
innehåller artiklar av cirka 40 olika forskare.

climate challenge – the 
safety’s off
The world is getting warmer, and it´s very likely 
that this is the product of human emissions of 
greenhouse gases. That is the conclusion of the 
UN’s climate panel, which links warming to rising 
sea levels, shrinking ice and the risk of rapid and 
unpredictable changes. But when does man’s 
impact on the climate become dangerous, and what 
is at stake? Is the EU energy and climate policy a 
toothless tiger? Is carbon capture and storage a 
solution or just a smokescreen? Is the threat to the 
climate an opportunity for companies? How do 
different scientists view the matter?

Sverige i nytt klimat 
– våtvarm utmaning
Sverige påverkar den globala uppvärmningen – 
och påverkas av den. Hur kan vi minska ut-
släppen av växthusgaser och bygga samhället 
mindre sårbart? Kan vi ändra våra energi- och 
transportsystem? Är klimatet en klassfråga? Hur  
skulle vi uppleva individuella utsläppsrätter? 
Kommer vi att känna igen vår natur i framtiden? 
Vad händer med jordbruk, skogsbruk och fiske? 
Ska vi lagra eller använda skogen? Blir det mer av 
ras och översvämningar, och hur ser riskerna ut?

БББББББББББББ – БББББББ 
Б БББББ?
ККККК КККК ККККК КККККК ККККККККККККК К ККККККК КККККККККККККК  К ККККККККК 
КК КККККК? ККККККК КККККККК ККККК ККККК КК КККК К К КККККККК КККККК – К ККК 
ККК КККККККККККК? ККККККК КК КККККК КККККК КК КККККККККККК КККККККККК, ККК 
ККККК КККККККККККК КККККККК ККК КККККККККККК ККККК К КККККККККККККК? ККККК 
КККККККККККК КККККК КККККККККК ККК КККККККККК ККККККККККККК КККККККК? 
КК КККККК КК КККККККККК ККККККККККККК КККККККК К КККККККККККК К ККККККК 
КККККККККККККК КККККККК? ККК ККККККК КККК К ККККККККККККК ККККККК К КККК? 
К ККККККККК КККККККККК ККККККК ККККККККК КККККК?

Ska hela Sverige leva?
Ska hela Sverige leva – och vad innebär i så fall 
det? Landsbygds utveckling är ett värdeladdat ord.  
Men vad betyder det – och vad menas med 
landsbygd? Hur viktigt är jordbruk och skogs-
bruk för en levande landsbygd? Vilka nya lands-
bygdsnäringar dyker upp? Och vad betyder 
landsbygden för stads borna? Kan Sverige leva 
utan öppna landskap? Behövs det kvinnor för att 
en bygd ska leva? Och vart är byarörelsen på väg? 

KlimaTfrågan på bordet 
Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt 
klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? 
Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel 
att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för 
klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna 
och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya 
grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och 
djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat 
för olika delar av vårt avlånga land? 
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Bioenergy – for what 
and how much?
How long will bioenergy last for the energy 
systems of the future? How much can we get out of 
forests and agricultural land – and what should 
we use it for? Is it wise to use it for conversion 
into automotive fuel, or should it be used for 
generating heat and electricity? What regulatory 
instruments are needed for increasing the use of 
bioenergy? What conflicts will there be between 
increased biofuel production and various environ-
mental targets? How is the supply of food doing 
out in the world? And how good is bioenergy 
in actually preventing climate change? How do 
Swedish researchers view the issue?

Биоэнергетика – сколько 
и зачем?
Какую роль будет играть биоэнергетика в 
будущих энергосистемах  и насколько ее 
хватит? Сколько биомассы можно взять из леса 
и с пахотных земель – и как это использовать? 
Разумно ли делать ставку на транспортные 
биотоплива, или лучше использовать биомассу 
для производства тепла и электроэнергии? 
Какие политические рычаги необходимы для 
увеличения использования биомассы? Не 
входит ли увеличение использования биомассы 
в противоречие с другими экологическими 
задачами? Как обстоит дело с производством 
питания в мире? И насколько биотоплива 
помогут сохранить климат?

Ska hela Sverige leva?
Ska hela Sverige leva – och vad innebär i så fall 
det? Landsbygds utveckling är ett värdeladdat ord.  
Men vad betyder det – och vad menas med 
landsbygd? Hur viktigt är jordbruk och skogs-
bruk för en levande landsbygd? Vilka nya lands-
bygdsnäringar dyker upp? Och vad betyder 
landsbygden för stads borna? Kan Sverige leva 
utan öppna landskap? Behövs det kvinnor för att 
en bygd ska leva? Och vart är byarörelsen på väg? 
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Beställ böcker på: www.formasfokuserar.se

Jordbruk som håller i längden
Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan 
ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla 
med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? 
Förslagen till produktionstekniska lösningar 
varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna 
grödor och mera genteknik. Men det handlar 
också om handelspolitik och marknader, om 
svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång 
det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer.

genteknik som tar skruv 
Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att 
förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle 
kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som 
räcker till alla. Miljön skulle kunna förbättras 
med förnybara alternativ till olja. Samtidigt består 
misstron mot den nya maten hos europeiska 
konsumenter och miljöorganisationer. 

För lärare
Formas Fokuserar i undervisningen
Formas Fokuserar används i skolor och på 
högskolor och universitet.

Lärarsidor på webben
På www.formasfokuserar.se läggs det successivt ut information och arbets uppgifter 
till nya pocketböcker. Du hittar informationen under rubriken ”För lärare”. 

Tips för undervisningen
Det finns också en broschyr där du får veta hur gymnasielärare, lärarutbildare 
och pedagogikforskare ser på pocketböckerna som undervisningsmaterial. 

Erbjudande till skolor och högskolor
Om du köper minst 15 exemplar till en skola eller högskola betalar du 30 kr/bok 
(inkl moms, exkl frakt och expeditionsavgift.

Har du idéer till teman för nya pocketböcker?
Hör av dig till oss på redaktionen: registrator@formas.se

Laddas ner på: 
www.formasfokuserar.se




