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Kretslopp i odling och samhälle
Olle Pettersson

Hur ett samhälle genererar och hanterar avfall avspeglar såväl fysiska 
förutsättningar som ekonomiska och politiska prioriteringar. Dagens urbaniserade 
samhälle karakteriseras av mer omfattande och långväga växtnäringsflöden än 
bondesamhället. Jordbruket har dock aldrig utgjort något slutet system. Odling är i 
sig ett brott mot naturens kretslopp och medför omfattande förluster av växtnäring 
till omgivningen. Hela odlingshistorien handlar om hur man hanterar dessa 
problem.

Fosfor intar en nyckelposition såväl i odlingen som i kretsloppet stad-land vad 
gäller hushållning med ändliga naturresurser. Detta beror på att fosfor mer än andra
växtnäringsämnen begränsad resurs. Samtidigt är fosfor lättare att återanvända än 
kväve och kalium.

Om all stallgödsel och allt avloppsslam fördelades jämt över landets åkerareal, 
skulle fosfortillförseln bli omkring tio kilo per hektar och år. Detta är mindre än 
vad som behövs för att bibehålla jordarnas fosfortillstånd på lång sikt. Å andra 
sidan förekommer högre fosforgödsling än vad som grödorna kräver inom områden
med koncentrerad djurhållning. På den tiondel av åkerarealen som erhöll både 



stallgödsel och handelsgödsel 1987/88 var fosforgivan i genomsnitt 55 kg/ha 
medan genomsnittet för hela åkerarealen var ca 20 kg.

Mer av kretslopp och mindre av enkelriktade flöden av växtnäring och organiskt 
material kan vara önskvärt både med hänsyn till miljön och den långsiktiga 
hushållningen med naturresurser. Den växtnäring som finns i våra livsmedel utgör 
ändå en relativt liten del av vad som behöver tillföras odlingen. Ansamlingen av 
växtnäring i avlopp och reningsverk blir därför oftast mer "stadens" än "landets" 
problem.

I ett nationellt perspektiv finns det gott om plats i jordbruket för att återföra mer av 
städernas växtnäring. De praktiska förutsättningarna varierar dock mycket beroende
på såväl samhällets som jordbrukets struktur - förhållandet mellan åkermark, 
husdjur och människor. Eftersom transportbehovet för biologiskt avfall som skall 
nyttiggöras i odlingen är en viktig faktor, uppstår ofta "logistiska" problem. I Skåne
och Uppland finns i allmänhet förutsättningar för att återanvända mer av samhällets
växtnäringshaltiga avfall. I t.ex. Blekinge behövs däremot nästan hela åkerarealen 
för att stallgödseln skall få plats.
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Tabell 1. Växtnäring och organiskt material svensk odling, 1000-tals ton

Ämne
Skörde-
rester

Stallgödsel
Handels-
gödsel

Avlopps-
slam1

Org. mat. 12 000 2000 - 100

Kväve 50 100 240 7

Fosfor 10 20 302 5

Kalium 100 50 60 0,5

1. Totala mängden slam från svenska reningsverk.

2. Avser gödslingen under senare år. Under 70- och 80-talen har kalium- och fosforgödslingen varit högre, som 
mest ca 100 000 resp. 60 000 ton per år.

Tabell 2. Det urbana flödet av växtnäring och organiskt material. Uppskattningarna 
anges i kg per person och år resp. 1000-tals ton totalt i landet.

Material Org. mat., ts. Kväve Fosfor Kalium

/pers tot /pers tot /pers tot /pers tot

Livsmedel 250 2000 8 60 1 8 2 15

Urin och fekalier 50 300 6 45 0,7 6 1,5 10



Hushåll 50 400 1 10 0,2 2 0,4 3

Storkök 8 60 0,2 2 0,03 0,2 0,06 0,5

Livsmedels-
industri

60 500 0,4 3 0,1 0,7 0,2 2

Livsmedels-
handel

10 100 0,4 3 0,05 0,4 0,1 1
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