
Östgötaslam Slamdag 2022
28 mars 2022



Program del 1
9.00 Välkommen till Slamdag 2022, Hans Augustinsson

9.15 Biokol, vad är det och kan det vara av intresse för lantbruket? Thomas 
Kätterer, SLU

10.00 Utvärdering av HTC-teknik i pilotskala för framtidens slamhantering 
(Sveriges första slamfria reningsverk), Aleksandra Lazic, Roslagsvatten

10.30 Paus

10.45 Ställ krav på laboratorierna och få ”bättre” analysresultat, Hans 
Augustinsson

11.00 Ny nationell kadmiumstrategi, Hans Augustinsson

11.15 Skurvatten, en vanlig kadmiumkälla, Carolin Rådberg, Karlstad Vatten

11.45 Exempel på punktkälla av kadmium från Motala kommun, Anna-Carin 
Pålsson

12.00 Lunch



Program del 2
13.00 How much mineral fertilizers can we replace in Sweden? The potential of 

domestic human excreta, animal manures, and digestate to meet nitrogen, 
phosphorus, and potassium crop demands. Geneviève Metson and Karin 
Tonderski, Linköping University. (Föredraget hålls på engelska).

13.45 Kan rejektvatten från reningsverk vara en kvävekälla? Camilla Johansson, 
Tekniska verken. 

14.00 Risken för brist på fällningskemikalier gör reningsverken sårbara. Vilka 
alternativ finns? Behov av beredskap? Anna Senior Samuelsson, Länsstyrelsen 
Emma Fälth, Nodra och Camilla Johansson Tekniska verken.

14.30 Eftermiddagskaffe och kaka 

15.00 Aktuella slamfrågor utifrån ett brysselperspektiv; Glasgow-mötet och slam, 
Slamdirektivet, Slamutredningen, Slamarbete på EU-nivå, Anders Finnson,
Svenskt Vatten

15.50 Avslutning, Hans Augustinsson





Ställ krav på laboratorierna
• Systematiska skillnader mellan de två stora 

analyslaboratorierna
• Framförallt betydelse för Cd och P
• Stor mätosäkerhet



Ställ krav på laboratorierna
• Styr upphandlingen hårdare
• Nytt krav i Revaq från 2023



Ställ krav på laboratorierna
• 1. Giltigt ackrediteringsbeslut med ackrediterade metoder
• 2. Avvikelsehanteringssystem

• Kvalificerad personal
• Följa krav i standarder
• Gå att granska

• 3. Använda föreskriven uppslutning och mätprincip
• 4. Mätresultaten ska kvalitetssäkras

• Kvalitetssäkrad ändringsprocess
• Regelbundet mäta på referensmaterial
• Årlig underleverantörsrevision



Ställ krav på laboratorierna
Metall Uppslutning

Bly Salpetersyra
Fosfor Salpetersyra

Kadmium Salpetersyra
Kobolt Salpetersyra
Koppar Salpetersyra
Krom Salpetersyra

Kvicksilver Kungsvatten
Molybden Kungsvatten

Nickel Salpetersyra
Silver Kungsvatten
Tenn Kungsvatten

Vanadin Salpetersyra
Zink Salpetersyra





Nationell kadmiumstrategi

• Uppdrag från de myndigheter som ingår i SamTox
( Samordnings-gruppen för nya potentiella kemikaliehot)

• KemI ansvarig för kadmiumstrategin med , 
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, SGU och 
Jordbruksverket.



Nationell kadmiumstrategi
• Uppdatering av strategi från 2019

• Åtgärdslistan 2019:
• Löpande åtgärder, t.ex. rådgivning om gödsling och utfodring
• regelbundet bevaka publicerad statistik
• identifiera behov av kartläggningar och utredningar
• driva frågan i samband med förhandlingar på EU-nivå



Nationell kadmiumstrategi
• Ny strategi mer konkret
• Mål begränsa de negativa hälsoeffekterna av 

kadmiumexponering via livsmedel (inklusive dricksvatten)
• Bieffekt, förekomsten av kadmium i miljön minskar
• Myndighetsgemensam



Nationell kadmiumstrategi
• Utveckla höstvete-och havresorter med lågt kadmiumupptag

• Undersöka hur olika typer av näringstillförsel till åkermarken 
påverkar kadmiumupptaget.

Kisel, selen, zink och kväve

• Arbetsgruppen har tagit fram en studie med ekonomiska 
kalkyler för korttidsodling av salix



Kadmium

Hälsorisker

• Njursvikt
• Hjärt-kärl sjukdomar
• Benskörhet
• Cancerframkallande



Kadmium

• Kadmium uppmärksammades tidigt i Sverige, 
arbetsmiljö 

• Kadmiumrådet bildas 1999, kadmiumforum 2005

• Nätverk SLV, KI, SLU, LRF, HS, SJV, Yara, Lantmännen, 
JTI, KemI, Stockholms universitet, NV, LI, 
Kalkföreningen



Kadmium

Människans exponering

• Kost >80% från spannmål, grönsaker och 
rotfrukter

• Skaldjur

• Rökning







Kadmium

Ökat intag

• Potatis och potatisprodukter med skal

• Fullkorn ( ej råg)

• Dinkelmjöl innehåller dubbelt så mycket 
kadmium som vetemjöl

• Bovetemjöl har högre halter än vetemjöl



Kadmium
• Nytt gränsvärde på EU-nivå från november 2018

• 150 mg/kg P

• Länderna tre år på sig att införa det nya gränsvärdet

• Stora protester från bland andra Polen (hellre från Afrika 
än Ryssland)

• Sverige får behålla sitt lägre gränsvärde på 100 mg/kg P

• Svensk mineralgödsel i praktiken 6- 7 mg Cd/kg P



Kadmium

Återinföra kadmiumskatten? (SOU 2017:102)

• Avloppsslam
• Foder och komponenter i foder som har ett mineraliskt ursprung
• Kalk
• Mineralgödsel som innehåller fosfor
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