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DN Debatt. ”Sveriges återvinning av
fosfor måste börja ta fart”

För att vi på allvar ska kunna sluta jordbrukets kretslopp och bli självförsörjande på 
det som är åkrarnas viktigaste näringsämne behövs en teknikneutral lag som vågar 
ställa krav på en snabb och ambitiös omställning, skriver miljöminister Karolina Skog 
(MP) tillsammans med representanter för miljö- och återvinningsindustrin. 
PUBLICERAD 2018-07-16

DN DEBATT 17/7. Fosfor är livsavgörande för produktionen av mat. Det 
är en ändlig resurs som Sverige under årtionden kastat bort genom att 
inte ta vara på avloppsslam. Regeringens nya lag om fosforåterföring 
måste utformas så att slöseriet upphör så snart som möjligt, skriver 
miljöminister Karolina Skog (MP) tillsammans med representanter för 
miljö- och återvinningsindustrin.

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för produktionen av mat. Det är en 
ändlig resurs som vi precis som olja exploaterar från jordens inre. Utan 
fosfor skulle skördarna från världens jordbruk halveras. Men brytningen 
av fosfat genom gruvdrift är djupt problematisk – både utifrån risken för 
framtida brist och för de stora miljökonsekvenserna av läckande fosfor.

Kunskapen om detta är vitt spridd. Trots detta så har Sverige under 
årtionden bokstavligen kastat bort stora mängder fosfor genom att inte ta
vara på vårt avloppsslam. Det är hög tid att ändra på detta.

Redan 2050 beräknas 10 miljarder människor leva på jorden. Enligt FN 
måste världens matproduktion öka med i storleksordningen 50 procent 
för att klara denna utmaning. Två tredjedelar av befolkningen bor då i 
någon av de allt fler städer som byggs i snabb takt. Denna situation 
förutsätter ett effektivt och hållbart jordbruk som klarar av att leverera 
näringsriktig mat. Samtidigt ställer det höga krav på städernas 
infrastruktur, som ska hantera avfall och avlopp från ytterligare tre 
miljarder stadsbor jämfört med i dag.

Den goda nyheten är att det finns goda möjligheter att möta dessa 
utmaningar. I en cirkulär ekonomi är det som i dag kallas avfall i morgon 
värdefulla resurser. I den cirkulära ekonomin, som måste ersätta dagens 
linjära materialflöden, blir avfall och restprodukter till råvaror som tas 
tillvara och används igen och igen. Tekniken finns. Men för att den 
cirkulära ekonomin ska bli verklighet behöver vi ändra vår syn på 
resurser i grunden. Då krävs framsynt lagstiftning, såväl i Sverige som i 
övriga världen. 



Omkring 80 procent av världens fosfatfyndigheter finns i Västsahara, 
på områden som ockuperas av Marocko sedan 1970-talet. Här är fosfaten 
förorenad av tungmetaller, arsenik och andra giftiga ämnen som 
exempelvis uran. Det handlar alltså om en livsavgörande råvara som inte 
går att ersätta och vars anskaffning är förenad med stora miljöproblem. 
Detta är bakgrunden till att EU har tagit upp fosfor på sin lista över 27 
kritiska råvaror (critical raw materials, CRM).

Fosfatfyndigheterna i världen är ändliga. Om inget görs äventyras 
möjligheterna att få mat på bordet. Som tur är finns lösningen bokstavligt
talat under våra fötter: Genom att ta vara på de stora mängder fosfor som
vårt avloppsslam innehåller och låta det göra ny nytta på åkrarna kan vi 
bryta beroendet av problemfosfor från ohållbar gruvdrift och undvika 
framtida brist på fosfor. 

Fosforn i den mat vi äter hamnar via våra toaletter i avloppssystemen och
går till reningsverken för att slutligen hamna i avloppsslammet. Endast 
ungefär en tredjedel av slammet återförs i dag till åkrarna som näring. 
Den främsta orsaken är att slammet som regel är kontaminerat av 
tungmetaller. Men det innebär samtidigt att två tredjedelar av fosforn 
slösas bort genom att slammet i stället används för att täcka gamla 
gruvor och deponier. Detta är ett allvarligt slöseri med en kritisk resurs 
som vi måste sätta stopp för. Det som saknats är lagstiftning. 

Sverige har i dagarna beslutat att tillsätta en utredning med syfte att 
avgöra hur en lagstiftning ska utformas så att fosforn i avloppsslam tas 
tillvara för att göra ny nytta i jordbruket. För att vi på allvar ska kunna 
sluta jordbrukets kretslopp och bli självförsörjande på det som är 
åkrarnas viktigaste näringsämne behövs en teknikneutral lag som vågar 
ställa krav på en snabb och ambitiös omställning.

Detta har skett i Tyskland. I fjol antog förbundsdagen en framsynt lag 
som kräver att alla reningsverk över en viss storlek måste återvinna stora
delar av fosforn i det avloppsslam de hanterar. På så vis kommer landet 
att kunna ersätta sin import av fosfat med återvunnen fosfor. 
Omställningen ska i praktiken ske under det närmaste decenniet.

I dag finns teknik för att utvinna mer än 90 procent av fosforn ur 
avloppsslammet. Nästa steg blir att använda den i stor skala, så att det 
som hittills har setts som ett problem – hantering av avloppsvatten i 
växande städer – i stället innebär en möjlighet till hållbar tillväxt utan att 
behöva bryta alltmer problematisk fosfatmalm. 

Utöver att vara avgörande för hållbar utveckling är fosforåterföring en 
nationell säkerhetsfråga.

I dag (17 juli) är miljöföretaget Ragn-Sells inbjudet att delta i FN:s 
Sustainable business forum 2018 i New York, för att berätta om sin nya 
teknik för att utvinna fosfor ur förbränt slam samtidigt som så gott som 
alla föroreningar tas bort ur kretsloppet. Staden Bitterfeld i östra 



Tyskland har redan valt tekniken för att så snabbt som möjligt klara 
kraven i den nya tyska lagstiftningen. Samma grundmetod kan för övrigt 
användas för att utvinna såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller ur 
gruvavfall, vilket LKAB nu tillsammans med Ragn-Sells förverkligar i ett 
gemensamt samarbete. 

Det är självklart positivt att FN lyfter fram ett svenskt världspatent som 
en innovation som kan bidra till hållbar utveckling och att vi även i 
Sverige kan ta vara på den värdefulla råvaran i stället för att lägga 
fosforrikt avloppsslam i övergivna gruvhål. Det är ett närmast övertydligt 
exempel på hur ett linjärt tänkande har spelat ut sin roll och behöver 
ersättas av ett cirkulärt. Vi vill att den utredning som nu tillsätts snabbt 
kan sätta ett tydligt mål för fosforåterföring ur avloppsslam, som en bred 
politisk majoritet ställer sig bakom. Det skulle innebära att Sverige 
snabbt kan ställa om och bli en av de ledande nationerna. 

Utöver att vara avgörande för hållbar utveckling är fosforåterföring en 
nationell säkerhetsfråga. Sveriges livsmedelsproduktion är mycket sårbar
om vi drabbas av krig eller kris, enligt en uppmärksammad rapport som 
Sveriges lantbruksuniversitet och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap presenterade i början av sommaren. Rapporten poängterar 
särskilt att vårt behov av att importera så kallade insatsmedel, som 
gödning och drivmedel, är ett mycket större problem än debatten kring 
självförsörjning av livsmedel ger sken av. Ett eget kretslopp, där all fosfor
utvinns ur avloppsslammet och används på nytt, skulle radikalt minska 
vårt beroende av importerad fosfatgödsel och öka vår motståndskraft mot
störningar. 

Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna svarade tydligt ja 
när Vetenskapsradion i maj frågade dem om Sverige borde införa ett 
nationellt mål för återföring av fosfor. Det hedrar svenska beslutsfattare 
att de ser den stora potentialen i att hushålla med fosforn. Men vi nöjer 
oss inte med detta utan uppmanar nu världssamfundets samtliga länder 
att snarast möjligt ta fram lagförslag med samma inriktning som i 
Tyskland för att bana väg för en storskalig återföring av fosfor i fler 
länder. 

Tyskland har gått före och visar hur modern lagstiftning kring 
fosforåtervinning kan se ut. Sverige är på väg. Och FN:s beslut att lyfta 
denna fråga visar tydligt att den är direkt kopplad till världens förmåga 
att nå de globala hållbarhetsmålen. FN kan i detta spela en viktig roll och
vi vill därför att Sverige driver på för att en tydlig och brett förankrad 
lagstiftning kring återföring av fosfor sker i världens alla länder. Först 
när detta skett så kan vår matproduktion bli hållbar över hela jorden och 
en av våra planetära utmaningar kan bockas av. 
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Miljöminister Karolina Skog (MP) och representanter för miljö- och 
återvinningsindustrin: 

Karolina Skog (MP), miljöminister

Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sells

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för -
Stockholm resilience center

Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden och Romklubben

Kommentarer: 
Lars Lundberg             - Stockholm - för 7 timmar sedan

Det är så viktigt att politikerna nu tar upp debatten om återvinning av Fosfor måste börja ta fart 
och ett hållbar utvekling för fosforåterföring är en nationellsäkerhetsfråga. Det finns tekniskt 
lösningar för att ta hand om matavfall, vilka kan återvinna rik fosfor till 100% och även återvinna 
matavfall till biogas och rent biogödsel till 100%. Dessa system är utvecklat på ett miljövänligt och
rationellt sätt och är baserade på lång erfarenhet av avfallshantering för både privat bruk och 
storkök och på fartyg och offshore oljeplattform på marinindustri. USON Matavfallssystem 
stämmer bra med vad Karolina Skog har sagt om matavfallsinsamling : ” Det ska inte vara en 
börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. 
” Det ska vara på ett bekvämt, mänskligt, enkelt och ekonomiskt sätt att återvinna matavfall till 
reseurs av fosfor, biogas och en biologisk ren gödsel utan medicinrester eller tungmetaller till 
ekologiska odlare. Det finns idag goda exempel på matavfallssystem kan återvinna matavfall i 
alla olika ställen i Sverige t. ex. Turning Torso, Norra Djurgårdstaden och Barkarbystaden, etc., 
enkelt, lätt, skönt och kostnadsparande. Därför är det viktigt att vi måste ha en svensk lagstiftning
för riktig återvinning av matavfallet. 

lf Svensson             - Stockholm - för 10 timmar sedan
Beslutet att utreda ett stopp för slamspridning på vår åkermark och en storskalig återföring av 
fosforn ur avloppsslammet är i sanning en politisk framgång för miljöpartiet. Nu återstår en fråga 
för miljöminister Karolina Skog och det är de enskilda avlopp på främst vår landsbygd men även i 
vissa närförorter. Idag kämpar nämligen VA-industrin, Svenskt Vatten och många kommuner med
näbbar och klor för att bygga ut VA-nätet till att omfatta hela Sveriges yta. Forskning visar dock 
att enskilda avlopp, som slentrianmässigt underkänns av kommunala tjänstemän som 
undermåliga, inte stämmer. Två forskare, Peter Ridderstolpe och Lars Hylander, har visat att 
markens förmåga att processa bakterier mm är utomordentlig god genom enkla markbäddar och 
s.k. markretention. Frågan är varför landsbygdens folk ska betala flera hundratusen kronor för ett 
nytt VA-system som ger upphov till ett enormt klimatavtryck genom sprängning, grävning, 
material, rördragningar, transporter, reningsverk samt kretsloppsfientliga slamhanteringen? Det 
finns sedan 1939 en källsorterande toalettlösning som varken kräver vatten, avlopp och el för att 
fungera och som producerar förstklassig, bredspektrad växtnäring - redan ges ju bidrag till 
elcyklar och solenergi så varför inte resurs- och klimateffektiva toaletter? Kanske kan Karolina 
Skog också initiera en studie inom Formas regi där dessa frågor behandlas i ett helhetsperspektiv
och inte som nu utredas av en enskild tjänsteman. 

Andreas Carlsson             - Ekerö - för 10 timmar sedan
Det är jättebra att politikerna inser värdet av fosforn i avloppsslammet. Förra veckans nyhet, 
att regeringen vill förbjuda spridningen av avloppsslam på jordbruksmark, tyder däremot på 
något helt annat. Det finns ett fungerande certifieringssystem för avloppsslam, Revaq, som 
förutom att ställa hårda krav på innehållet av föroreningar även kräver ständigt arbete med att 



minska föroreningarna som kommer till avloppsreningsverken. Med förbudet mot spridning 
kommer detta arbete att omintetgöras. Som ni skriver så går en tredjedel av slammet till 
jordbruk idag. Istället för att styra mot förbränning av ALLT avloppsslam får ni gärna sätta in 
åtgärder för att ta tillvara näringen i det slam som idag inte går till jordbruk. Förutom fosfor 
bidrar slammet till att nyttigheter som mullämnen och kväve kommer till användning. Ska 
slammet förbrännas så går fokuset på fosfor ut över andra värden hos slammet, på ett onödigt 
sätt. Visst ska vi satsa på ny teknik, men varför lägga alla ägg i samma korg? Särskilt när det 
gäller en teknik som inte finns i fullskala ännu. 

[Min, Torstens, kommentar till föregående:]
Torsten Lundberg             - Järna - för 6 timmar sedan
De "hårda krav" som Revaq ställer på den kontaminerade slam som sprids ut på våra åkrar, 
släpper igenom såväl tungmetaller som läkemedel. Detta hanterande har förstås ingen framtid i 
ett genomtänkt miljömässigt kretsloppsförfarande. Kemikalieinspektionen gick för ett par år sedan
ut med vädjan om att vi i Sverige undantar några åkrar från slamspridningen för att långsiktigt 
kunna säkra tungmetallfri föda åtminstone till våra spädbarn! Även mänskligt slam från enskilda 
hushåll (med industriavfallet avskilt) innehåller stora mängder riskavfall. Inte minst medikamenter.
Vid forskning i Södertälje 2016 av nio specifika läkemedel i komposterad slam som spreds ut till 
försöksodling upptäcktes "bara en viss ackumulering av läkemedel i jorden" och att "det sker 
försumbara upptag [av samtliga nio läkemedel] i vete och morötter", som man kallar det! Den 
viktiga poängen är förstås att överhuvudtaget de nio läkemedlen visade sig i vetet och 
morötterna! Långsiktigt vet vi ingenting om ackumuleringens progressionen i jorden eller om 
cocktaileffekterna mellan alla dessa olika slags kemikalier och medikamenter i vår föda! En sak 
vet vi dock: Utspridning av kontaminerat slam på våra åkrar är ingen långsiktig lösning för ett 
hållbart samhälle! 
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