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Miljöminister Karolina Skog bör inte upprepa tidigare års misstag 
att låta uppdraget omfatta bara fosfor, skriver Håkan Jönsson, 
professor i kretsloppsteknik SLU med flera.

I DN Debatt 180717 motiverar miljöminister Karolina Skog 
utredningen om fosfor ur avloppsslam med att den ska bidra till 
att anpassa jordbruket till cirkulär ekonomi och öka 
självförsörjningen. Utredningens direktiv att förbjuda 
slamspridningen med krav på återvinning av fosfor innebär 
emellertid att klimatvinsten från återvunnet avloppsslam/fosfor 
mer än halveras i ett 20-årigt perspektiv, eftersom varken 
slammets humus eller kväve återvinns.

Jordbruk är beroende av växttillgängligt kväve, fosfor, kalium och
svavel. Odlingsåret 2014/15 såldes handelsgödsel med 12 500 ton
fosfor, 190 000 ton kväve, 25 500 ton kalium och 27 500 ton 
svavel i Sverige. Allt importerades. I maten och i toalettavloppet 
finns det cirka nio gånger så mycket kväve som fosfor. Potentiella
klimatvinsten per kg är mycket större för återvunnet kväve än för
fosfor och den totala potentiella klimatvinsten av att återvinna 
avloppets kväve cirka 70 gånger större än av att återvinna dess 
fosfor. Vid källsortering av toalettavlopp kan 100 procent av 
kvävet, fosforn, kaliumet och svavlet återvinnas i en produkt som 
passar jordbruket. Detta görs i flera kommuner till exempel 
Uddevalla, Södertälje och byggs i området H+ i Helsingborg.

Kväve är viktigast för självförsörjningen. Utan 
växttillgängligt kväve minskar skörden redan första året med 30–
70 procent, men utan fosfor med endast några få procent de 
första tre åren. Dessutom är Sverige troligen 
snart självförsörjande på fosfor flera gånger om 
genomsamarbetet mellan Ragnsells och LKAB om utvinning ur 
gruvavfall.

De ekonomiska reserverna av råfosfat, den viktigaste råvaran för 
tillverkning av mineralfosfor, är enligt US Geological Survey 
(2018) 266 årsproduktioner. Detta är mycket mer än det finns av 
de viktigaste resurserna för produktion av mineralkväve, kalium 
och svavel (naturgas, kaliumsalt och icke-oxiderat svavel) vars 
ekonomiska reserver motsvarar 53, 93 respektive 60 



årsproduktioner. Mineralkväve tillverkat med förnybar energi 
blir minst 2-3 gånger så dyrt som i dag.

Utredningen bör omfatta inte bara fosfor, utan även kväve, och 
helst också kalium, svavel och humus, viktig för jord och klimat, 
liksom återvinning via olika avloppssystem.

Naturvårdsverket skrev i avrapporteringen av 
regeringsuppdraget om fosfor 2002 (NV rapport 5214) 
”Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket har fokus på 
återföring av fosfor. Utredningen visar dock att det finns starka 
skäl till ett bredare synsätt med återföring av fler näringsämnen, 
förutom fosfor främst svavel, kväve och kalium. En ensidig 
fokusering på fosfor kan leda till suboptimering i ett långsiktigt 
kretsloppsperspektiv.” Även 2012 gällde regeringens uppdrag till
Naturvårdsverket endast mål för återföring av fosfor. NV föreslog
dock mål även för återföring av kväve från avlopp.

Upprepa inte misstaget från 2002 och 2012 att låta 
uppdraget omfatta bara fosfor. Vidga det till kväve, fosfor, 
kalium, svavel och humus och till olika systemlösningar. För 
klimatet, kretsloppet, självförsörjningen och den cirkulära 
ekonomin.

DN Debatt. 17 juli 2018

Debattartikel

Miljöminister Karolina Skog (MP) och representanter för miljö- och 
återvinningsindustrin: 

"Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart"

Repliker

Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik SLU med flera:

"Avloppets kväve och humus bör också återvinnas"

Slutreplik

Miljöminister Karolina Skog (MP) och representanter för miljö- och 
återvinningsindustrin:

”Den ändliga resursen fosfor måste prioriteras”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt
Ämnen i den här artikeln:



MILJÖ Följ
KAROLINA SKOG Följ
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för 
åsikter i artikeln.Dela på Facebook Dela på Twitter Tipsa om 
artikel Kommentera1Till toppen

Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik SLU
Björn Vinnerås, docent, lektor i kretsloppsteknik SLU 
David Gustavsson, Dr, forskningsledare Sweden Water Research
AB
Elisabeth Kvarnström, Dr, senior forskare Urban Water 
Management, RISE 
Eva Salomon, docent, senior forskare Jordbruk och livsmedel, 
RISE 
Gunilla Brattberg, Dr, f.d. programchef SEI och Tekn. Dir. 
Stockholm Vatten, ledamot KSLA
Hans Bertil Wittgren, docent, forsknings- och utvecklingschef 
VA SYD, ledamot Svenskt Vattens Utvecklingskommitté
Madeleine Fogde, Expert SEI; Programchef SIANI. Ledamot 
KSLA 
Maria Wivstad, Dr, enhetschef EPOK-Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion, SLU
Marinette Hagman, Adj. lektor Lunds universitet; forskning & 
utvecklingsansvarig NSVA
Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi SLU 
Pernilla Tidåker, Dr, forskare SLU 
Peter Balmer, f.d. professor i VA-teknik Chalmers och VD 
Gryaab 
Peter Ridderstolpe, lic., seniorkonsult Water Revival Systems 
AB

Ruzena Svedelius   - Härslöv - 10 månader sedan

Sverige om 10 år är självförsörjande på hållbara livsmedel med hjälp av fullvärdig 
inhemsk biogödsel anpassad till precisionsodling. Biogödsel framställs av rester och 
avfall som har ursprung i växt- och djurrike i högteknologiska lokala - små eller stora 
– biogasanläggningar. Producerad biogas omvandlas lokalt till el och värme/kyla. 
Kemiska grundämnen som finns i maten, foder och virke går tillbaka till odlade 
marker. Väte (H), kol (C), syre (O), (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium (Ca), 
magnesium (Mg), svavel (S), klor (Cl), järn (Fe), bor (B), mangan (Mn), zink (Zn), 
koppar (Cu) och molybden (Mo) är essentiella för de flesta växter och är med solens 
strålningsenergi - omvandlad under fotosyntesen till bioenergi - bundna i växter. 
Hushållning med bioenergi är självklarhet. Anläggningar för förbränning och termisk 
förgasning som skickade grundämnen till luften och askan är skrotade. Hygieniska 
insamlingsanordningar hindrar att de livsviktiga grundämnena hamnar i avloppet. 



Slam tillhör det förflutna. Med biologiska metoder i digitaliserade system påverkas 
positivt 12 av 16 miljökvalitetsmålen och 9 av 17 globala hållbarhetsmålen, SDG 
2030. Beslutsfattare satsar på hälsovård i form av ren luft, rent vatten och hälsosam 
mat med hjälp av hållbar avfallshantering. Kostnader för sjukvård är bara bråkdel av 
tidigare. I HORIZON 2020 satsade EU 5 % på forskning inom Food security, etc. 
Svenska politiker valda 2018 agerade via EU:s långtidsbudget för hållbara livsmedel i
hela EU. (visa mindre)
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