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Det viktigaste argumentet för att sprida slam har varit att 
återföra fosfor till jordbruksmarken. Fosfor anses vara en ändlig 
resurs och slamspridningen har beskrivits som ett ”kretslopp 
mellan stad och land” eller som”växtnäringsåterföring från 
tätorterna”
 

        Det visar sig nu att denna beskrivning är felaktig. 
Det beror på att fosforn som tillförs odling måste 
vara i lättlösligform och så är också den fosfor som 
kommer med avloppsvatten från WC och matrester. 
Men vid avloppsreningsverken ”förstör” man denna 
lättlöslighet för att kunna fånga in fosforn till 
slammet med hjälp av kemikalier. Men nu är fosforn 
”död”. I svensk åkerjord finns cirka 3 ton sådan 
svårlöslig fosfor per hektar, men odlingsexpertis 
anser att den inte har något värde för vår 
växtodling. Andra nyttiga ämnen i slammet utgör ett
försumbart tillskott till det svenska jordbruket, t ex 
när det gäller organiskt material och mullämnen. Se 
bilaga!

 
        Spridning av avloppsslam blir därmed enbart en 

form av kvittblivning av läkemedelsrester, 
kemikalier, miljögifter, smittämnen, plastbitar, 
giftiga metaller etc etc. Detta riskabla avfall får inte 
spridas i vår livsmedelsproduktion.

 
        När kommuner vill ansluta fastigheter på 

landsbygden till sina reningsverk skall detta 
förhindras för att inte den fosfor man månar om 
skall gå förlorad.

 
I sammanhanget skall slutligen nämnas att även 
Naturskyddsföreningen är inne på samma område: ”I vilken 
utsträckning hårt bunden slamfosfor blir tillgänglig för växter finns det 
idag otillräckligt med kunskap om, men hårt bunden fosfor beskrivs 



med tiden bilda svårlösliga salter. Detta kallas att fosforn fixeras eller 
åldras.
I svenska jordar finns mycket förrådsfosfor och det råder sällan brist på 
hårt bunden fosfor. Efterfrågan rör därför främst lättillgänglig fosfor.”
 
 
 
Slutsatser:  
 

        All anslutning av avlopp med växttillgänglig 
fosfor till våra avloppsreningsverk skall 
förbjudas.

 
        Spridning av avloppsslam skall förbjudas, då 

en s k risk/nyttaanalys inte längre kan påvisa 
någon berättigad nytta. Då återstår bara 
risker vilket inte kan accepteras.

 
 
Efter kontakter med expertis inom växtodling och SLU 
har jag sammanställt bifogade bilaga som ni gärna får 
sprida vidare liksom detta brev.
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