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Sammanfattning 

Syftet med uppdraget var att sammanställa lantbrukets behov av växtnäring 
samt beskriva metoder för att ta fram olika gödselprodukter från avlopp, som en 
del av underlaget för planeringen av ett källsorterande avloppsystem i Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm. 
 
Målsättningen med rapporten är att öka förståelsen för lantbrukets 
förutsättningar hos kommuner, VA-organisationer, konsulter och andra som 
planerar för framtidens avloppshantering där fokus ligger på återvinning av 
resurser. Norra Djurgårdsstaden används som exempel för att illustrera 
potentialen för lantbruket i form av näringsmängder, transportavstånd och 
möjliga gödselprodukter från en större urbant område. Rapporten kan användas 
bredare, som ett underlag vid planeringen av källsorterande system av mindre 
format på andra platser.  
 
Näringen från toaletter och matavfallskvarnar som genereras i ett område i 
storleksordningen 4 000 lägenheter, vilket planeras i Norra Djurgårdsstaden, 
räcker till att gödsla ca 170 - 200 hektar odlad åker utifrån tillåtna maxgivor av 
kväve och fosfor. Detta motsvarar en normalstor spannmålsgård. Om man inte 
minskar volymen på det näringsrika avloppsvattnet innan spridning så behövs 
ungefär dubbelt så stora arealer, ca 400 ha, för att i praktiken sprids sällan så 
stora givor (sett i volym) av organiska gödselmedel. För lantbrukets del betyder 
det att näringen från avloppsvattnet behöver kompletteras med annan 
växtnäring för att tillgodose grödans behov. Inom en radie på tre mil från Norra 
Djurgårdsstaden finns ca 18 000 hektar åkermark och det bör därför vara möjligt 
att hitta lämpliga spridningsarealer inom kort transportavstånd.  
 
Bland lantbrukare finns ett intresse för organiska gödselmedel, det vill säga 
gödselmedel som innehåller organiskt material, exempelvis biogödsel (rötrest 
från matavfall), stallgödsel och gödsel från avlopp. Enligt svaren på den enkät 
som skickats ut i samband med studien är den viktigaste anledningen till att 
använda organiska gödselmedel dess jordförbättrande egenskaper. Att organisk 
gödsel ofta är prisvärt eller till och med gratis är en annan anledning som lyfts. 
Det alternativa organiska gödselmedel som de flesta kan tänka sig att använda 
var biogödsel följt av urin och hushållskompost. Flera lantbrukare uttrycker en 
oro för att gödselmedel från avlopp ska begränsa deras möjlighet att sälja sina 
produkter på samma sätt som gäller för rötslam, men annars har de en positiv 
inställning till gödselmedel baserade på avlopp. 
 
I rapporten beskrivs och jämförs olika former av gödselmedel utifrån lantbrukets 
perspektiv. Klosettvatten och pellets innehåller organiskt material vilket bidrar till 
att bygga upp mullhalten i jorden. Mineralgödsel, som oftast säljs i form av 
granuler eller prills, innehåller inte organiskt material. Kostnaden för spridning av 
olika former av gödselmedel - flytande, pellets eller granuler/prills, beror på hur 
koncentrerad näringen är i kombination med vilken teknik/maskin man använder 
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samt arbetstidsåtgången. Flytande gödselmedel är oftast dyrare att sprida 
eftersom en stor volym ska spridas, följt av pellets som behöver myllas och man 
därför måste köra långsammare för att inte skada maskin eller gröda. Billigast för 
lantbruket är att sprida granuler eller pellets med hög löslighet som kan spridas 
på ytan. 
 
I Europa finns flera storskaliga anläggningar för behandling av gödsel från 
djurgårdar i syfte att utvinna energi och att göra gödseln möjlig att transportera 
till en annan plats. Djurgårdarna är ofta stora och koncentrerade till vissa 
regioner, medan odlingsmarken ligger på andra platser. Metoderna har 
utvecklats under de senaste åren, och då det finns många likheter mellan gödsel 
och avlopp, kan vi dra lärdom av erfarenheterna från dessa anläggningar då vi 
planerar för behandling och återvinning av näring från avlopp här i Sverige.   
 
I projektet togs kontakt med ett antal livsmedelsproducenter för att undersöka 
hur intresset är för cirkulerad växtnäring från avlopp. De flesta livsmedelsföretag 
gör ingen skillnad på reningsverksslam och källsorterade fraktioner och många är 
restriktiva till gödsel från avlopp. Cirka hälften kände till certifieringssystemet för 
källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178. 
 
En slutsats från projektet är att återvunnen näring från avlopp kan produceras i 
former som passar för lantbrukets befintliga maskinpark. Den kan vara både i 
lättillgänglig form och mer långsamverkande beroende vilken produkt och teknik 
som används. Båda formerna är av intresse för lantbruket.  
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1. Inledning 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden och 
när det står klart omfattar det minst 12 000 nya bostäder och 800 000 kvm 
kommersiella lokaler. 2009 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att 
Norra Djurgårdsstaden skulle vara ett projekt med hållbarhetsprofil som utgår 
ifrån Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms 
stad, 2021). Sedan beslutet om hållbarhetsprofilen togs har förutsättningarna för 
källsorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden utretts. 2015 startade det 
Vinnovafinansierade aktörsöverskridande projektet Mat i cirkulära robusta 
system (MACRO), i samverkan med bland andra NSVA i Helsingborg och Region 
Gotland. Målsättningen med MACRO är att skapa förutsättningar för införande 
av källsorterande avloppssystem i storstad.  
 
Detta uppdrag är en delstudie inom MACRO-projektet och rapporten finns 
tillgänglig på projektets webbplats www.macrosystem.se. Syftet med uppdraget 
var att beskriva lantbrukets behov av växtnäring samt metoder för att ta fram 
olika gödselprodukter från avlopp, som ett underlag för planeringen av ett 
källsorterande avloppsystem i Norra Djurgårdsstaden.  
 
 

2. Mål och strategier för 
återföring av växtnäring från 
avlopp  

I detta avsnitt görs en genomgång av policydokument, EU-förordningar och 
andra initiativ som berör frågan om återföring av växtnäring av avlopp till 
åkermark.  

2.1 Miljömål 
Det saknas i dag mål och etappmål inom miljömålssystemet för cirkulär 
återföring av fosfor och andra näringsämnen. Återvinning av fosfor fanns med 
som ett delmål 2005-2010, som innebar att minst 60 procent av 
fosforföreningarna i avlopp skulle återföras till produktiv mark, varav minst 
hälften till åkermark. Detta mål togs bort i samband med en revidering av 
miljömålssystemet 2010. I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Hållbar 
återföring av fosfor (Naturvårdsverket, 2013) presenterades ett förslag på 
etappmål, där minst 40 procent av fosforn och minst 10 procent av kvävet i 
avlopp skulle tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark.  
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I utredningen om Hållbar slamhantering (Sverige, 2020) togs ett förslag fram att 
minst 60 % av fosfor i avloppsslam från reningsverk större än 20 000 pe ska 
återvinnas i en form som möjliggör spridning på produktiv jordbruksmark.  
 
I Miljömålsberedningens (MMB) betänkande kring hållbart nyttjande av hav och 
marina resurser som lämnades till regeringen i januari 2021, ingick ett förslag på 
etappmål om ökad återföring av växtnäringsämnen. Det föreslagna etappmålet 
innebär bland annat att minst 50 procent av fosfor och 15 procent av kväve från 
avlopp återförs till livsmedelsproduktion. MMB föreslår också att regeringen ska 
verka inom EU för en kvotplikt för inblandning av återvunnen fosfor och kväve i 
mineralgödsel. 
 
Inget av förslagen till etappmål har ännu antagits. Ett etappmål för återföring av 
näring från avlopp skulle bidra till en ökad medvetenhet om värdet av resursen i 
samhället samt en ökad tillgång på cirkulära gödselmedel på den svenska 
marknaden och därmed ett minskat behov av importerad handelsgödsel.  

2.2 EU:s gödselproduktförordning  
En ny gödselproduktsförordning (2019/1009) har beslutats inom EU och trädde i 
kraft i juli 2022. Syftet med förordningen är skapa lika villkor för gödselprodukter 
på EU-nivån och öka företagens möjlighet till tillträde till den inre marknaden. 
För att framöver kunna sälja gödselprodukter till andra EU-länder kommer en CE-
märkning att krävas. För att gödselprodukterna ska kunna CE-märkas behöver 
vissa krav uppfyllas, t.ex. gränsvärden, märkning etc. Samtidigt kan 
medlemsstaterna behålla sina nationella regler och företagen kan välja att följa 
dessa och enbart saluföra sina gödselprodukter nationellt. 
 
Den tidigare förordningen inkluderade bara mineralgödsel, medan den nya även 
kommer omfattar organiska gödselprodukter och restprodukter som kan ingå i 
en cirkulär livsmedelsproduktion, dock inte avloppsslam eller stallgödsel. Aska 
och fosforsalter, t ex struvit, från avlopp och slam kommer däremot att vara 
tillåtna för handel över gränserna. Ammoniumsalt från avlopp, gödsel, 
djurhållning osv ingår inte idag, men kan komma att inkluderas i 
gödselproduktförordningen framöver. 
 

2.3 End of Waste 
End of Waste ingår i EU:s avfallsdirektiv (2008/98 EG) och handlar om när ett 
avfall (ämne eller föremål) upphör att vara avfall för att istället bli en resurs. 
Frågan är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produkt-
/kemikalielagstiftningen som ska tillämpas.  
 
Det finns End of waste-förordningar inom EU med kriterier för när olika 
avfallsslag upphör att vara avfall. Sådana förordningar finns i dagsläget för järn-, 
stål- och aluminiumskrot, glaskross och kopparskrot, men det finns ännu inga för 
avloppsfraktioner. 
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2.4 Ekologisk odling 
Det är inte tillåtet att använda avloppsfraktioner som gödselmedel i ekologisk 
odling idag, varken som slam eller som källsorterad urin eller fekalier. Detta 
gäller såväl i svenska KRAV:s regelverk som i EU-förordningen (2018/848) om 
ekologisk odling (KRAV, 2022). Utvunnen fosfor från reningsverksslam i form av 
struvit kommer troligen bli godkänt inom ekologisk odling framöver, då det 
rekommenderas av EU:s expertgrupp för ekologisk produktion (EGTOP, 2016). 
 

2.5 EU – Green deal 
Green Deal, eller den gröna given, är EU:s nya tillväxtstrategi, och den ska göra 
Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Gröna given består av ett antal 
olika delar, där en av huvuddelarna är en handlingsplan för cirkulär ekonomi. 
Kommissionen lyfter fram att marknaden för återvinning av näringsämnen ska 
stimuleras. Kommissionen kommer också att överväga en granskning av 
direktiven om avloppsvattenrening och slam (European commission, 2020).  
 
En handlingsplan för bättre hantering av näringsämnen har precis varit ute på 
remiss. Målet är att minska näringsämnesförlusterna med minst 50 % och 
samtidigt se till att markens bördighet inte försämras. Detta kommer att omfatta 
en undersökning av hur man kan säkerställa en mer hållbar användning av 
näringsämnen, ta itu med förorening från näringsämnen vid källan, öka 
hållbarheten inom jordbruket och andra sektorer och stimulera marknaderna för 
återvunna eller återanvända näringsämnen. (European Commission, 2022). 

2.6 Delegationen för cirkulär ekonomi 
Sveriges regering grundade 2018 en delegation för cirkulär ekonomi. 
Delegationen ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär 
ekonomi. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, använda dem flera 
gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön. Inom 
delegationen finns olika expertgrupper, varav gruppen Hållbar och cirkulär VA 
arbetar med frågor som rör bland annat återvinning av näring från avlopp. 
Expertgruppen har föreslagit ett antal åtgärder för att skifta fokus i 
avloppshanteringen från rening till resurs, flera med stark betoning på 
kväveåtervinning, exempelvis certifieringssystem för klimatsmart återvunnet 
kväve. (Delegationen för cirkulär ekonomi, 2022) 

2.7 Minimikrav för återanvändning av vatten 
Naturvårdsverket har under våren 2022 analyserat vilka åtgärder som behövs för 
att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av (avlopps)-
vatten i Sverige. Drivkraften är framförallt vattenresursen och inte 
näringsinnehållet, även om det också ingår.  
 
Att använda avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark är att betrakta som 
miljöfarlig verksamhet. Att producera och tillhandahålla återvunnet 
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avloppsvatten kommer att vara tillståndspliktigt. Naturvårdsverket föreslår också 
tillståndsplikt för slutanvändarna, dvs. lantbrukarna. Inga ytterligare kvalitetskrav 
utöver det som ingår i EU-förordningen föreslås. (Naturvårdsverket, 2022) 

2.8 Baltic Stewardship Initiative 
Baltic Stewardship Initiative (BSI) samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från 
lantbrukare till dagligvaruhandeln, för att med gemensamma krafter minska 
näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och hav samt öka cirkulationen av 
växtnäring (WWF, 2022). BSI har tagit fram ett policybudskap med 12 punkter, 
som bland annat stöttar Miljömålsberedningens förslag om nytt etappmål för 
återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktion och ger förslag på 
utredning av ett stöd för utveckling av och investering i ny teknik för återföring 
av kväve och andra näringsämnen från avloppsvattnet till jordbruksmark. 

2.9 Kommunala VA-planer 
För att få en bild av hur stort intresset var för kretslopp av näring från avlopp i 
landets kommuner genomfördes för några år sedan en sökning på ”kretslopp” i 
kommuners VA-planer, VA-strategier, VA-policy samt på deras hemsidor 
(Albinsson m.fl., 2017). I cirka70 % av 77 kommunala VA-planedokument 
nämndes ”kretslopp” som en ambition för kommunernas avloppshantering.  
 
 

3. Regelverk för spridning av 
avloppsfraktioner i jordbruket 

Det finns inget särskilt regelverk för spridning av källsorterade avloppsfraktioner 
såsom urin, latrin eller klosettvatten i jordbruket utan oftast tillämpas 
lagstiftningen för avloppsslam. Nedan anges de regelverk som finns kring 
slamspridning i Sverige: 

 I SNFS 1994:2 anges bl.a. på vilka grödor avloppsslam inte får spridas på 
och gränsvärden för hur stor mängd metaller (gram/år/ha) som får 
spridas på åkermark. Avloppsslam får inte användas på betesmark, 
åkermark med vallfodergrödor senare än 10 månader före skörd eller på 
odlingar med rotfrukter, bär eller grönsaker som normalt är i kontakt 
med jorden och konsumeras råa. I SNFS 1994:2 anges också gränsvärden 
för metaller i åkermarken (mg/ts jord), för att spridning av avloppsslam 
ska få ske där. 

 I SFS 1998:944 anges maximala metallhalter (mg/kg torrsubstans) för att 
få använda avloppsslam för jordbruksändamål. 

 I Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring (SJVFS 2004:62) regleras hur mycket näring som får spridas 
med organiska gödselmedel, exempelvis stallgödsel, avloppsslam, 
biogödsel. Fosfortillförseln via organiska gödselmedel får inte överstiga 
22 kg P/ha i snitt över en 5-års period. Mängden kväve är begränsad till 
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max 170 kg N/ha och år från organiska gödselmedel i nitratkänsliga 
områden. 
 

På EU-nivå finns EU:s slamdirektiv (86/278/EEG) från 1986 som reglerar maximalt 
tillåtna halter av metaller i slam och åkermark samt maximalt tillåtna metallgivor 
per år till åkermark. Gränsvärdena i slamdirektivet är generellt mer tillåtande än 
de svenska gränsvärdena. Direktivet reglerar också på vilka typer av grödor som 
slammet får användas. En översyn av slamdirektivet görs nu, för att undersöka 
om direktivet behöver revideras.  
 
Flera utredningar har gjorts i syfte att uppdatera de svenska slamreglerna och 
utreda möjligheterna till återföring av framförallt fosfor från avloppsslam. Den 
senaste utredningen, Hållbar slamhantering (Sverige, 2020), hade i uppdrag att 
bland annat föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett 
förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Utredningen föreslår ett förbud 
mot spridning av avloppsslam (eller andra avloppsfraktioner såsom urin, 
klosettvatten eller latrin) på eller i mark genom: 

 totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag, eller  
 spridningsförbud med utgångspunkt i att eventuella risker kan hanteras 

och åtgärdas – undantag medges enligt detta alternativ för hygieniserat 
och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.  
 

Inget har hänt i frågan ännu, det troliga är att Sverige inväntar EU:s utvärdering 
av slamdirektivet. Samtidigt finns ett stort intresse i Europa och i Sverige för 
cirkulära näringsflöden. 
 
Utöver lagstiftningen finns de frivilliga certifieringssystemen Revaq för slam och 
SPCR178 för källsorterade avloppsfraktioner. SPCR 178 beskrivs i avsnittet nedan. 
Olika livsmedelsföretag även sina egna regler kring vad som får gödslas med på 
de produkter som levereras till dem (se avsnitt 9). 

3.1 Certifiering SPCR 178 
SPCR 178 är en frivillig certifiering av kvalitetssäkring av källsorterade 
avloppsfraktioner, det vill säga urin, klosettvatten eller latrin från hushåll, utan 
inblandning av bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Syftet med kvalitetssäkringen är 
att möjliggöra en säker återföring av växtnäring till jordbruk.  
 
Följande avloppsfraktioner ingår inte i SPCR 178:  

 Slam från slamavskiljare. Detta slam innehåller förhållandevis liten 
mängd växtnäring i relation till mängden oönskade ämnen och är därmed 
inte lämplig för återföring till jordbruk. 

 Avloppsfraktioner från vårdinrättningar, p.g.a. hög 
läkemedelsanvändning. 

 BDT-vatten. Denna fraktion innehåller förhållandevis liten mängd 
växtnäring i relation till mängden oönskade ämnen och är därmed inte 
lämplig för återföring till jordbruk. 



Rapportrubrik 
11 (59) 

 

 
För att bli certifierad ska produkten fr.o.m. 2022 ha en maximal kvot på 17 mg 
Cd/kg P, uppfylla krav avseende smittämnen (Salmonella och E. coli) samt ha ett 
metallinnehåll som ligger under gränsvärdena för spridning av slam (SNFS 
1994:2, 1994). 
 
Certifieringssystemet SPCR 178 har funnits i tio år, men fortfarande är det få 
kommuner eller VA-bolag som har certifikat. En anledning till det är att det än så 
länge finns ganska få storskaliga system med källsorterande avloppssystem. En 
annan anledning kan vara att livsmedelsbranschen inte gör skillnad på 
källsorterade avloppsfraktioner och slam, inte känner till certifieringssystemet 
och inte ställer krav på att det ska användas.  
 
I en enkätundersökning bland Avfall Sveriges medlemmar, vilka ansvarar för 
transport av källsorterat urin eller klosettvatten, framkom att hinder som 
kommunerna ser mot certifiering är att det är komplicerat och kostsamt samt 
kräver personella resurser. Det är svårt att få till logistik och behandling och 
mottagning eftersom det ofta är få anläggningar och små mängder från de 
källsorterande avloppslösningarna. (Avfall Sverige, 2017) 
 
RISE avser att avgå som ägare och förvaltare av certifieringssystemet och det är 
inte klart ännu (juli 2022) om någon annan aktör tar över. 

3.2 Certifiering Revaq  
Revaq (SPCR 167) är ett frivilligt certifieringssystem för slam. Syftet med Revaq är 
att minska flödet av oönskade ämnen till reningsverken för att kunna skapa ett 
hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material genom slamanvändning 
på åkermark. 
 
Certifieringssystemet har funnits sedan 2008 och 43 reningsverk är certifierade, 
vilka hanterar avloppsvatten från över halva Sveriges befolkning. Kraven som 
ställs i Revaq kontrolleras av RISE. En av anläggningarna som är certifierad 
hanterar källsorterat klosettvatten från slutna tankar. 
 
Certifiering av avloppsreningsverk enligt Revaq innebär att 
verksamhetsutövaren: 

- utövar ett systematiskt uppströmsarbete, dvs. arbetar med ständiga 
förbättringar av kvaliteten på inkommande avloppsvatten och därmed 
också på slammet 

- förhåller sig till specificerade krav avseende slamkvalitet  
- har en tydlig dokumentation och spårbarhet och kan redogöra för hur 

varje enskilt slamparti hanteras och var det sedan sprids på åkermark  
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4. Exemplet Norra 
Djurgårdsstaden 

Avloppsförsörjningen i Norra Djurgårdsstaden (NDS) ska bl.a. bidra till ökad 
återvinning av fosfor och kväve från avlopp, öka återvinningen av spillvärme från 
avlopp, optimera biogasproduktionen från avlopp och möjliggöra återvinning av 
renat bad-, disk- och tvättvatten (Stockholms stad, 2021). Vattenförbrukningen 
ska vara 30 % lägre än genomsnittliga förbrukningen i Stockholm. Stockholm 
Vatten och Avfall har uppdraget att utveckla och testa källsorterande 
avloppssystem för området. Fokus ligger på att utreda utformning och 
projektförutsättningar för ett sorterande avloppssystem i de senare etapperna av 
NDS, vilket motsvarar ungefär 4000 bostäder.  
 
Den slutliga lösningen för det källsorterade avloppssystemet i Norra 
Djurgårdsstaden är ännu inte beslutad. I Figur 1 och i texten nedan beskrivs ett 
alternativ som jämförs med konventionella lösningar i en samhällsekonomisk 
kostnadsnyttoanalys av olika VA-system med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
som fallstudieområde. (Soutukorva Swanberg och Nordzell, 2022). 
  
 

 
Figur 1. Schematisk bild över ett möjligt alternativ till avloppslösning i Norra Djurgårdsstaden. 
Illustration: (Soutukorva Swanberg och Nordzell, 2022). 

I detta förslag leds klosettvatten och matavfall från matavfallskvarnar till en 
mottagningsbrunn utanför fastigheten, varifrån det sugs med vakuum till en 
pumpstation och därefter pumpas det vidare i en separat tryckledning till en 
behandlingsanläggning i det gamla reningsverket i Loudden.  
 
Klosett- och matavfallsvattnet behandlas i en rötkammare, där biogas 
produceras. Rötslammet används som ett sätt att återföra näringsämnen till 
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åkermark. Ur den näringsrika lösning som återstår efter biogasutvinning utvinns 
fosfor i form av magnesiumammoniumfosfat genom struvitfällning. Det kväve 
som återfinns i rejektvattnet från denna process kan sedan utvinnas till 
ammoniumsulfat i en ammoniumstripper.  

BDT-vattnet leds via separat självfallsledning till lokal behandlingsanläggning i 
Loudden, där värmeenergi återvinns ur vattnet och används i efterföljande 
processer. BDT-vattnet genomgår sedan rening med aktivt slam, samt 
nanofiltrering och ozonering för att fånga upp mikroföroreningar. Denna extra 
rening skapar en möjlighet att återvinna vattnet, t.ex. som tekniskt vatten inom 
industri eller för bevattning i stadens parker.  

Stockholm Vatten utreder olika möjliga lösningar för behandling av klosettvatten 
och matavfall från matavfallskvarnar, och det är ännu inte bestämt vilken lösning 
det blir.  

4.1 Mängder och volymer 
Den planerade bebyggelsen i de delar av Norra Djurgårdsstaden som är aktuella 
för källsorterande avloppssystem uppgår till cirka 4 000 lägenheter, 2 000 
arbetsplatser, skolor med cirka 1 000 elever samt ett hotell (Stockholm Stad, 
2022). Eftersom de flesta människor tillbringar viss tid av dagen utanför hemmet, 
t.ex. då de arbetar, har närvarograden antagits vara 65 % för de boende i 
lägenheterna. Antalet boende i varje lägenhet har antagits vara 2,2 personer 
utifrån SCB:s nationella statistik. För arbetsplatser och skolor har närvarograden 
antagits motsvara 30%, vilket betyder att dessa personer antas tillbringa en 
tredjedel av sin tid inom området. Totalt beräknas därmed motsvarande 6 720 
personer belasta avloppssystemet hela dygnet och bidra med en möjlig 
näringsresurs (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Antagen belastning från det källsorterade avloppssystemet i Norra Djurgårdstaden. 

 
Antal Antal 

personer/hushåll 
Närvarograd 

(%) 
Heltidspersoner 

(st) 
Hushåll 4 000 2,2 65 5 720 
Arbetsplatser 2 000 1 30 600 
Hotell 

   
100 

Skolelever 1 000 
 

30 300 
Totalt 

   
6 720 

 

Den genomsnittliga årliga schablonbelastningen från en person via toalettvattnet 
är cirka 4,5 kg kväve, 0,55 kg fosfor samt 1,4 kg kalium. Om även matavfallet 
inkluderas blir mängderna istället 5,1 kg N, 0,65 kg P samt 1,5 kg K (Tabell 2). 
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Tabell 2. Schablonsiffror för näringsinnehåll i klosettvatten samt klosettvatten och matavfall per 
person och år (Vinnerås, 2002).  

  Kväve, N  Fosfor, P  Kalium, K 
  (kg/person och år) 
Klosettvatten 4,55 0,548 1,365 
Klosettvatten plus 
matavfall 

5,1 0,652 1,447 

 

Utifrån antal personer som vistas heltid i området och schablonsiffror per person 
beräknas näringsmängden som produceras i Norra Djurgårdsstaden via 
klosettvatten kunna uppgå till cirka 30 ton kväve, 4 ton fosfor samt 9 ton kalium 
(Tabell 3). Inkluderas även matavfallet blir mängderna bara något större.  
 
Som beskrivits i avsnitt 3 får fosfortillförseln till åkermark via organiska 
gödselmedel inte överstiga 22 kg P/ha i snitt över en 5-års-period. Mängden 
kväve är begränsad till max 170 kg N/ha och år från organiska gödselmedel i 
nitratkänsliga områden. 
 
Om klosettvattnet skulle spridas som ett flytande gödselmedel och man utgår 
från en maximal fosforgiva på 22 kg P/ha och år, kommer klosettvattnet från 
Norra Djurgårdsstaden att räcka till att gödsla cirka 170 - 200 ha åkermark. Detta 
kommer då ge en kvävegiva på cirka 180 kg per hektar och år och en kaliumgiva 
på drygt 50 kg K/ha (Tabell 3), dvs mängden kväve är högre än vad lagstiftningen 
tillåter. Teoretiskt begränsas spridningen av kväveinnehållet, max 170 kg N/ha 
från organiska gödselmedel. Det är ytterst få grödor, i princip höstsäd, 
höstoljeväxter och vall som kan utnyttja så stora kväve- och fosformängder. I 
praktiken behövs upp till dubbelt så stor spridningsareal eftersom organiska 
gödselmedel är svåra att styra då kväve i organisk form behöver omvandlas i 
marken till mineralformer som växten kan ta upp. Omvandlingen som görs av 
mikroorganismer är beroende av jordens temperatur och fukthalt, två 
parametrar som varierar över odlingssäsongen beroende på väderförhållanden. I 
praktiken sprids normalt en giva på 50-100 kg kväve från organiska gödselmedel 
och resten av grödans kvävebehov ges som mineralgödsel för att kunna styra 
kväveupptaget till när grödan har behov av kväve. I denna överslagsberäkning 
har inga avdrag gjorts för eventuella förluster i hanteringskedjan, exempelvis i 
behandlingssteget, under lagring eller spridning, något som man kan förvänta sig 
och som medför att fosfor kommer att begränsa givan.  
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Tabell 3. Beräknade mängder kväve, fosfor och kalium från Norra Djurgårdsstaden, samt 
arealbehov baserat på maxgiva 22 kg P/ha, år. 

 
Näring i 

klosettvatten 
ton/år 

Näring i 
klosettvatten 

+ matavfall 
ton/år 

Gödselgiva 
kg/ha 

Areal 
klosettvatten 

ha 

Areal                  
klosettvatten 

+ matavfall 
ha 

N 31 34 183 
  

P 3,7 4,4 22 167 199 
K 9,2 10 55 

  

Skulle det insamlade klosettvattnet från Norra Djurgårdsstaden hygieniseras och 
användas som våtfraktion utan någon uppkoncentrering innebär givorna i Tabell 
3 att i storleksordningen 80 ton hygieniserat klosettvatten/ha ska spridas på 
åkerarealen varje år, vilket kan vara svårt att genomföra i praktiken. Skulle man 
sprida en mer hanterbar mängd, t ex 40 ton per hektar, innebär det istället cirka 
80 kg kväve, 10 kg fosfor och 25 kg kalium per hektar och år (Tabell 4). Detta är 
också är en mer rimlig gödslingsgiva och näringen räcker då till dubbla arealen, 
dvs nästan 400 hektar. 

Tabell 4. Arealbehov och näringsgivor vid spridning av 40 ton/år klosettvatten (våtfraktion) från 
Norra Djurgårdsstaden (beräknat). I tabellen antas att 1 m3= 1 ton. 

Gödselgiva (ton) 40  

Total volym (m3/år) 14 700 
 

Areal (ha) 370 
 

   

Giva (kg/ha) Klosettvatten Klosettvatten + 
matavfall 

N 83 93 

P 10 12 

K 25 26 

 
I en tidigare utredning (Lindeberg och Kvarnström, 2012) konstaterades att 
mängden klosettvatten som skulle genereras på ett år från hushållen i Norra 
Djurgårdsstaden trots vakuumtoaletter blir så omfattande att kostnader för 
transport utgör den stora beräknade årliga kostnaden. Stockholm Vattens 
huvudspår är därför att koncentrera och behandla klosettvattnet innan transport 
till mottagande lantbruk. Olika metoder för hygienisering, koncentrering och 
extraktion av näringsämnen beskrivs i avsnitt 8. 

4.2 Åkerareal i närheten av Norra 
Djurgårdstaden 

Ju större volymer av avloppsfraktioner från Norra Djurgårdsstaden som ska 
hanteras, beroende bland annat på vilken behandlingsprocess som väljs, desto 
mer intressant är det att hitta en mottagare av avloppsprodukten på kort 
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avstånd. En sökning i Jordbruksverkets jordbruksblock 2021 visar att det finns 
18 000 ha mark klassat som åker inom en radie på 3 mil från Loudden (Figur 2 
och Tabell 5). Utökas denna radie till 6 mil finns det cirka 100 000 hektar 
åkermark. Det bör därför inte vara omöjligt att hitta möjliga spridningsarealer 
inom kort transportavstånd från Loudden. 
 

 
Figur 2. Åkermark inom 3 mil från Loudden (fågelvägen) utifrån Jordbruksverkets jordbruksblock 
2021. Gula fält i figuren anger arealer som klassas som åkermark. Mark med naturbete, permanent 
vall eller andra permanenta grödor visas med grönt respektive orange.  

Tabell 5. Åkermark inom 3 respektive 6 mil från Loudden (fågelvägen). Uppgifter från 
Jordbruksverket jordbruksblock 2021. 

Markanvändning  3 mil 6 mil    

Åker  18 116 102 998 
Permanent vall 2 082 7 335 
Andra permanenta grödor 48 645 
Naturbete 3 451 15 182 
Okänt 103 697 
Våtmark 76 602 
Övrig mark 10 61 
Totalt 23 886 127 520 
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5. Behov av växtnäring i 
Mälardalen 

5.1 Bakgrund 
Mälardalen är ett viktigt produktionsområde för spannmål i Sverige. För att skapa 
en bild av det nuvarande och det framtida växtnäringsbehovet för lantbruket har 
statistik från SCB använts för tre län, Stockholms, Uppsala och Södermanlands 
län. I de tre länen finns även cirka 55 000 hästar (SJV 2016), 98 000 nötkreatur 
och 92 000 grisar (SJV 2020) samt höns, får och andra djur, vilka bidrar med att 
täcka delar av växtnäringsbehovet i växtodlingen. 
 
Den typ av gård som passar bäst för att sprida växtnäring från avloppsfraktioner 
är växtodlingsgårdar som odlar spannmål för export eller foder samt oljeväxter. 
Djurgårdar har ofta tillräckligt med organisk gödsel och behöver inte mer. Lagar 
och regler hindrar vallproducenter som odlar grovfoder till mjölkkor samt 
ekologiska producenter att använda organisk gödsel från avlopp. 
 
Det finns höst- och vårsorter av samma art av spannmål. Exempel på 
spannmålsarter som sås på hösten är höstvete, höstkorn, rågvete och råg. Dessa 
gödslas med fosfor och kalium på hösten och på våren sprids kväve eller flytande 
djurgödsel eller biogasrötrest när tillväxten börjar. Ibland gödslas höstgrödorna 
flera gånger under odlingssäsongen när odlingsförhållandena är gynnsamma och 
tillväxten god. Höstoljeväxter som höstraps och höstrybs gödslas med kväve, 
fosfor och kalium, flytgödsel eller biogasrötrest i större mängd redan på hösten 
för att de har ett större behov av växtnäring som de lagrar in i rötterna och 
använder på våren.  
 
Vårspannmål är vårkorn, havre, vårrågvete och vårvete. De gödslas oftast en 
gång i samband med sådd på våren och ibland gödslas de ytterligare en gång 
under försommaren. Alla dessa arter kallas ettåriga grödor. Med fleråriga grödor 
avses vallarter som t.ex. gräs, klöver och lusern som odlas i blandning för 
vallfoder och salix som odlas som energigröda. Det är arter med stora rotsystem 
som skördas och växer om eftersom de lagrar energi och växtnäring i rötterna. 
Salixodlingar har gödslats med mycket avloppsslam sedan 90-talet för att rötslam 
har varit ett billigt gödselmedel i kombination med att det inte har funnits några 
hinder i form av lagar eller regler. Gödslingen sker med en stor giva slam efter 
skörd och sedan skördas salixen efter 5-10 år beroende på tillväxt. 
 

5.2 Åkerarealens användning 
 
I Mälardalen sker en omfattande produktion av olika grödor på åkermark. Totalt 
finns det cirka 364 000 ha åkermark som odlas i Stockholms, Uppsala och 
Södermanlands län. Av åkerarealen är det cirka hälften som sås med en ettårig 
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gröda varje år, resten odlas med vall eller permanenta grödor. För att ge en 
överblick över den totala arealen i respektive län som sås med vårgrödor, såsom 
korn och havre, och höstgrödor, såsom höstvete och höstraps, har arealerna 
sammanställts för tre län i Stockholms närhet (Tabell 6).  

Tabell 6. Sammanställning av antal hektar som odlats med ett urval av olika grödor i tre län 2017-
2021. 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

01 Stockholms 
län 

Total 
åkerareal 80 482 79 407  78 963  78 576  78 373   
Höstvete 16 055 11 706  15 687  15 468  16 072   
Vårkorn 9 109 11 382 8 240 7 155 6 481  
Havre 2 792 2 642 2 530 3 899 3 394  
Höstraps 2 474 1 771 2 225 1 984 2 067 

03 Uppsala län Total 
åkerareal 163 451 162 646 162 214 161 959 162 024 

  Höstvete 38 691 27 600 38 484 37 763 42 888 
  Vårkorn 28 749 35 002 27 613 28 561 23 105 
  Havre 6 969 7 534 7 472 9 848 8 251 
  Höstraps 4 168 3 797 5 069 3 090 3 731 
04 Söderman 
lands län - 

Total 
åkerareal 124 786 124 108 123 838 123 632 123 525  
Höstvete 29 208 22 711 30 233 30 396 32 350  
Vårkorn 15 101 18 939 13 081 11 087 8 986  
Havre 6 001 5 520 5 683 7 416 6 792  
Höstraps 4 741 4 677 4 921 4 395 4 563 

       
 
Statistiskt minskar antal hektar åkermark i de tre länen. Största hotet mot 
åkermarken är att den bebyggs, något som permanent förstör en resurs som inte 
nybildas. Av åkerarealen är 16, 17 respektive 19 % ekologiskt odlad i Stockholms, 
Uppsala och Södermanlands län (SCB 2020). I ekologisk produktion är än så länge 
bara organiska gödselmedel tillåtet och i den praktiska odlingen används 
stallgödsel från egen eller grannars djurhållning, pellets tillverkade av 
konventionell hönsgödsel, ben- och köttmjöl, biovinass1 och biogasrötrester. 
Gödsel i form av urin och fekalier från människor får inte spridas på ekologiskt 
odlad mark. Växtföljden är central i odlingen, dels för att utnyttja det kväve som 
baljväxterna fångar från luften och dels för att hålla ogräs i schack. 
 
I den konventionella odlingen används gödsel från egen eller grannars 
djurhållning, biogasrötrester, rötslam, än så länge små volymer av produkter som 
härstammar från urin och fekalier från människor samt till största del 
mineralgödsel som består av luftkväve som med hjälp av energi har omvandlats 
till fasta produkter samt fosfor och kalium som har brutits i gruvor. Även 
konventionella odlare använder sig av växtföljd men de har inget krav att 20% av 

                                                             
1 En flytande restprodukt från jästframställning som innehåller kväve och kalium 
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arealen ska vara odlad med vall eller kvävefixerande grödor så som ekologiska 
KRAV-producenter har. 
 
Olika gödselslag kombineras ofta på samma fält och mängden beror på tillgång 
och den odlade grödans behov samt priset på gödselmedlen i förhållande till 
försäljningspriset på grödan som ska skördas. Växtnäringsbehovet för en 
ekologiskt odlad gröda är lika stor som för en konventionell, många gånger är det 
samma sorter som odlas av spannmål, oljeväxter mm. Men eftersom 
gödselmedlen för ekologiska produktion har varit relativt dyra jämfört med 
konventionella gödselmedel så används mindre mängder av framför allt kväve i 
odlingen. I Tabell 7 anges genomsnittlig skörd av de grödor som bedöms som 
intressanta för spridning av växtnäring från källsorterade avlopp. I statistiken 
ingår alla typer av produktionsformer, såsom ekologisk odling, intensiv 
konventionell odling etc.  
 

Tabell 7. Skörd per hektar (kg/ha) av ett urval av grödor i Stockholms, Uppsala och Södermanlands 
län (SCB 2020). 

  2016 2017 2018 2019 2020 Medel 

Stockholms län Höstvete 5710 5920 3890 6420 7010 5790 
 Vårkorn 4190 4330 2250 3630 4570 3794 
 Havre 2900 3780 1550 3820 4420 3294 
 Höstraps 3050 3140 1740 3020 3480 2886 
 Slåttervall, 

total 
vallskörd 

3100 3260 2550 4600 4200 3542 

        
Uppsala län Höstvete 6080 6330 3780 7250 7520 6192 
 Vårkorn 5010 5070 2540 4910 5050 4516 
 Havre 4030 4520 2080 4600 4540 3954 
 Höstraps 3200 3380 1560 2830 3660 2926 
 Slåttervall, 

total 
vallskörd 

4600 3390 3370 4460 4880 4140 

        
Södermanlands  Höstvete 6160 6280 4260 7020 7240 6192 
län Vårkorn 4870 4870 2600 4210 4230 4156 
 Havre 3730 3740 2040 4040 4510 3612 
 Höstraps 3640 3450 1750 3220 3470 3106 
 Slåttervall, 

total 
vallskörd 

3770 3540 3680 3910 2680 3516 

 
För höstvete ligger femårsmedel snittskörden mellan 5790-6192 kg/ha. Andra 
höstsådda grödor som råg och rågvete ligger i samma härad. För vårgrödorna 
havre och korn varierar skörden mellan 3294-4516 kg/ha. Vårvete och vårrågvete 
som också vårsås avkastar i samma nivåer. För höstraps är femårsmedel 2886-
3106 kg/ha.  
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5.3 Grödans behov av gödsel 
 
Utgår man från genomsnittsskördarna kan man beräkna behovet av NPK för 
respektive gröda. I Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och 
kalkning 2022, som baseras på sammanställningar av växtnäringsförsök, får man 
en bra uppfattning av växtnäringsbehovet per hektar. I Tabell 8 framgår hur 
mycket växtnäring som förs bort per hektar med olika grödor och skördenivåer. 
 

Tabell 8. Antal kilo kväve, fosfor och kalium som förs bort med skörden per hektar vid olika 
skördenivåer enligt Jordbruksverket Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022. 

 Kväve (N) 
kg/ha 

Fosfor (P) 
kg/ha 

Kalium (K) 
kg/ha 

Höstvete  
6000 kg/ha 

100 19 26 

Vårkorn  
4000 kg/ha 

64 14 18 

Höstraps  
3000 kg/ha 

108 22 24 

 
Eftersom grödan även bildar halm och rötter behövs ytterligare växtnäring för de 
delar av växten som inte skördas. En del av växtnäringen kommer från jorden i 
form av ett förfruktsvärde som uppkommer när gamla skörderester och rötter 
bryts ned från grödan som odlades året innan. Raps och ärter har ett högre 
förfruktsvärde än spannmål. Av den kvävegödsel som tillförs vid gödsling binds 
en del av mikroorganismer som lever i jorden och kommer inte grödan till godo 
under samma odlingssäsong.  
 
När jorden tillförs organisk gödsel eller mineralgödsel i större mängd än vad som 
förs bort med skörden ackumuleras näring i olika former, dels i mikroorganismer, 
dels i mullen och dels bundet till jordpartiklarnas ytor. För kalium har också 
jordens ursprung stor betydelse för kaliuminnehållet. Lerjordar är naturligt rika 
på kalium medan sandjordar är kaliumfattiga. Jordens innehåll av fosfor och 
kalium tas hänsyn till vid gödsling. Jordarna klassas i I-V för fosfor och kalium, 
varav klass I är lägst och klass V är högst. Av Tabell 9 framgår 
gödslingsrekommendationen för olika grödor och skördenivå. I tabellen utgås 
från en mellanlera med medelhög mineralisering där jorden har fosfor- och 
kaliumklass III och halmen inte skördas, vilket är en vanlig förutsättning i 
Mälardalen. 
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Tabell 9. Gödslingsrekommendation för tre olika grödor vid skördenivåer som ligger nära de 
statistiska skördarna i området. 

 Kväve (N) 
kg/ha 

Fosfor (P) 
kg/ha 

Kalium (K) 
kg/ha 

Höstvete  
6000 kg/ha 

145 17 15 

Vårkorn  
4000 kg/ha 

75 12 5 

Höstraps  
3000 kg/ha 

60+125=185 22 20 

5.4 Växtnäringsbehov i Stockholms län 
Gödslingsrekommendationen för kväve, fosfor och kalium för olika grödor 
varierar men utgår vi från vad som odlades i form av höstvete, vårsäd (vårkorn 
och havre) och höstraps i Stockholms län år 2021 och samt de antaganden som 
gjordes i Tabell 9 får vi en bild av vilka mängder växtnäring som det finns behov 
av (Tabell 10). Viktigt att ha i åtanke är att detta växtnäringsbehov gäller de 
utvalda grödorna som odlas på totalt 28 014 hektar av totalt 78 373 ha i 
Stockholms län. Det faktiska växtnäringsbehovet i regionen är således är 
mångdubbelt större. 

Tabell 10. Gödslingsrekommendation för växtnäring för år 2021 för höstvete, vårkorn, havre och 
höstraps i Stockholms län. 

Stockholms län Hektar N 
(ton) 

P 
(ton) 

K 
(ton) 

Höstvete 16 072 2 330 273 241 
Vårsäd 9 875 741 119 49 
Höstraps 2 067 382 45 41 
Summa 

 
3 071 392 290 

 
Om vi utgår från alla tre län är växtnäringsbehovet för våra utvalda grödor 17 515 
ton kväve, 2 236 ton fosfor och 1 655 ton kalium. Om vi leker med tanken att 
klosettvatten från alla invånare i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, 
totalt 3 111 966 personer (SCB 2021), skulle omvandlas till växtnäring blir den 
årliga produktionen cirka 14 000 ton kväve, 1 700 ton fosfor och 4 200 ton 
kalium. Det skulle räcka till 39 kg kväve, 4,7 kg fosfor och 11,6 kg kalium per 
hektar odlad areal i de tre länen. Försäljningen av mineralgödsel i hela Sverige 
2019/2020 räknad som mängd näringsämne per hektar utnyttjad åkermark var 
för kväve 90 kg per hektar, för fosfor 7 kg per hektar och för kalium 13 kg per 
hektar. (SCB, MI 30 SM 2101). På nationell nivå skulle recirkulerade 
avloppsfraktioner kunna ersätta cirka 25% av mineralkvävet och cirka 36% av 
mineralfosforn som idag används i lantbruket (Johansson m.fl., 2021). 
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5.5 Växtnäringsbehov på lång sikt – finns det ett 
framtida behov av gödsel från avlopp? 

I projektet Gradvis har forskning om hur klimatförändringarna kommer att 
påverka svenskt jordbruk sammanställts (Hushållningssällskapet Halland, 2022). 
Koldioxidhalten i luften och temperatur påverkar hur effektiv fotosyntesen i 
växten blir, det vill säga hur stor produktionen blir. Med stigande temperaturer i 
ett framtida klimat flyttas odlingsgränserna norrut. Studier som utförts i Finland 
pekar på att odlingsgränsen för vårgrödor flyttas norrut med 120-150 km för 
varje grads temperaturökning i snitt över året (Olesen & Bindi, 2002). 
 
I områden där en gröda odlas idag kan högre temperaturer leda till både 
förändringar i utvecklingstakt och skörd. Sverige är ett avlångt land med stora 
skillnader i klimat mellan de norra och de södra delarna så när odlingsgränserna 
flyttar norrut kommer södra Sverige att kunna odla fler av de grödor som odlas i 
norra Europa idag medan norra Sverige kommer att kunna odla grödor som idag 
odlas i södra Svealand. En sak som inte påverkas av klimatförändringarna är 
jordaxelns lutning, så ljusinstrålning kommer att begränsa odlingssäsongen 
framförallt under hösten. 
 
Vid överoptimala temperaturer stängs klyvöppningarna i växtens blad för att 
skydda växten från uttorkning vilket hämmar tillväxten eftersom ingen koldioxid 
längre kommer in i växten. Olika arter har olika temperaturkrav, korn och vete 
avkastar mindre vid en temperaturhöjning medan gräs kan avkasta mer i ett 
nordiskt klimat. Det finns studier som visar att för gräsarter kan en förhöjd 
temperatur påskynda växtens utveckling. Blomningen tidigarelades i dessa 
studier 2 till 5 dagar (Thorstensson, 2008). För sockerbetor och fleråriga grödor 
som vallväxter begränsas inte tillväxtperioden av att grödan mognar av. Här 
bestämmer vegetationsperioden längden på grödans tillväxtperiod. För dessa 
grödor kommer en temperaturökning att öka tillväxtpotentialen. (Olesen, 
Andersson, & Nielsen, 2006). 
 
Som exemplen ovan visar är det många faktorer kopplat till klimatet som 
påverkar skördarnas storlek och det är en grannlaga uppgift att få ett 
helhetsgrepp på hur klimatförändringarna kommer att påverka skördarna och 
därmed växtnäringsbehovet. Norden pekas ut som ett område där skördarna har 
potential att öka men att antalet tillfällen med extremväder kommer att minska 
odlingssäkerheten. Ökade skördar medför ett ökat behov av växtnäring.  
 
Andra faktorer som påverkar odlingen i Sverige och därmed växtnäringsbehovet 
är en åldrande lantbrukarkår i kombination med att det är svårt för unga som 
inte redan har ett stort kapital att köpa och driva en gård eftersom stora 
ekonomiska värden binds i fasta tillgångar som maskiner och byggnader. En 
spannmålsgård har inga kontinuerliga intäkter utan skörden sker i augusti och 
september. Odlingsmarken minskar också när kontinuerligt åkermarken tas i 
anspråk för bebyggelse, speciellt runt storstäderna.  
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Politiska beslut är en annan viktig faktor. Lantbruket behöver långsiktiga 
förutsättningar eftersom många investeringar har långa avskrivningstider och 
trygghet behövs både för att våga satsa och att banker ska våga låna ut. Sedan 
några år tillbaka har Sverige en livsmedelsstrategi. Pandemier och oroligheter i 
världen har påmint oss om hur beroende vi är av såväl livsmedel som växtnäring 
och andra resurser till lantbruket. Därför har intresset för Sveriges 
självförsörjningsgrad av livsmedel ökat, vilket långsiktigt borde medföra ett ökat 
behov av växtnäring.  
 
Idag är Sverige självförsörjande på spannmål och socker och nära 
självförsörjande på ägg, mjölk och morötter (Figur 3; Jordbruksverket, 2021).  
 

 
Figur 3. Svensk marknadsandel för olika livsmedel 2020 beräknat utifrån producerad massa. 
*Siffran avser 2019. Illustration: Svenskmärkning, Från Sverige-märket. (Från Sverige, 2022) 
baserad på statistik från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2021a). 

En återvinning av den näring som redan cirkulerar i samhället gör oss mindre 
beroende av importerad näring för vår livsmedelsproduktion. Kostnader för 
mineralgödsel har det senaste året stigit kraftigt samtidigt som tillgången 
minskat. Framförallt är det kvävet som blivit dyrare. Kvävepriset styrs till stor del 
av gaspriserna eftersom mineralkväve i huvudsak tillverkas med naturgas som 
energikälla. Som en följd av detta har intresset ökat för andra gödselmedel.  
 
 



Rapportrubrik 
24 (59) 

 

6. Lantbrukets kravspecifikation 
på växtnäring  

Under hösten 2021 sammanställdes en webbaserad enkät av SLU och 
Hushållningssällskapet med frågor om organiska gödselmedel, dvs. gödselmedel 
som innehåller organiskt material, t.ex. stallgödsel, biogödsel eller klosettvatten. 
Enkäten annonserades i svensk lantbrukspress, skickades ut till kunder och 
rådgivare inom Hushållningssällskapet, Ekologiska lantbrukarna samt Sveriges 
Spannmålsodlarförening. Totalt öppnades enkäten av cirka 500 personer och av 
dem var det 99 lantbrukare från hela Sverige som svarade på den. Omkring 50 % 
av de svarande hade växtodling som primärproduktion, främst odling av 
spannmål, baljväxter eller oljeväxter. Växtodlingsgårdarna hade i de flesta fall 
ingen sekundärproduktion, endast cirka 20 % hade djur i sin sekundära 
produktion. Andelen lantbrukare som hade djur som primär produktion var cirka 
40 % och cirka 80 % av dem hade växtodling som sekundär produktion. Dessa 
siffror kan jämföras med uppgifter från Jordbruksverket, där cirka 28 % av 
lantbruksföretagen i Sverige 2020 var växtodlare och cirka 27 % av 
lantbruksföretagen var animalieproducenter. (Jordbruksverket 2020a). I 
statistiken ingår både aktiva (lantbrukare) och passiva jordbruksföretag (endast 
markägare). Svarsfördelningen indikerar att det är aktiva producenter som har 
besvarat enkäten. 
 
Det var både ekologiska (23%) och konventionella lantbrukare (77%) som 
besvarade enkäten. De flesta djurproducenter hade konventionell produktion, 
cirka 70 %. Av växtodlarna så var majoriteten konventionella, där endast 18 % av 
växtodlarna var ekologiska. År 2020 var 19 % av åkermarken i Sverige i ekologisk 
produktion enligt Jordbruksverket (dvs ungefär samma som i undersökningen). 
För nötkött och mjölkproduktion var 85 % av produktionen konventionell 
(Jordbruksverket 2021). 
 
De flesta av de lantbrukare som svarade hade större gårdar, mellan 100-200 ha 
eller mer än 200 ha (Tabell 11). 

Enligt Jordbruksverkets statistik är mönstret för Sverige det motsatta, där flest 
lantbrukare har en areal mellan 1-10 ha. Ju större gårdar desto färre är de enligt 
statistiken (Jordbruksverket 2021).  
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Tabell 11. Storlek på gården för de lantbrukare som svarade på enkäten jämfört med statistik från 
Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2021b). Det är skillnad på enkätens och statistikens 
gruppindelning. Enkäten har grupperat 10-50 ha ihop medan jordbruksstatistiken har två grupper 
(10-30 och 30-50 ha). Likaså har jordbruksstatistiken endast en grupp över >100 ha medan enkäten 
har en grupp >200 ha.  

 Andel svar från studien 
(%) 

Jordbruksstatisk från 
2020 (Jordbruksverket, 
2021b) 

1-10 ha  4  44  
10-50 ha 9  35 
50 -100 ha 16  10  
100- 200 ha  26  11* 
>200 ha 28   

*11% har mer än 100 ha, inkluderar alltså “>200 ha” 

 
Fördelningen i ålder bland de svarande var god. Största gruppen var 40-60 år, 
näst största 25-39 år och bland åldersintervallen 18-24 år och 60+ var det 
ungefär lika många som hade svarat.  
 

6.1 Nuvarande användning av organiska 
gödselmedel 

Många av de svarande i denna undersökning, 83 %, använde organiska 
gödselmedel, exempelvis stallgödsel, avloppsslam eller biogödsel, vilket antyder 
att även gårdar utan djur och därmed ingen djurgödsel använde organiska 
gödselmedel. En liten andel (35 % för fosfor och 24 % för kväve) kunde möta sin 
efterfrågan på fosfor och kväve med organiska gödselmedel. Det finns ett 
mönster där de som sprider mindre kväve och fosfor totalt sett i större 
utsträckning uppfyllde behovet av N och P med organiska gödselmedel, i 
praktiken ekologiska producenter. I Figur 4 visas den genomsnittliga kvävegivan 
bland de lantbrukare som svarat på enkäten. I Figur 5 visas att alla gårdar som 
sprider mindre än 30 kg kväve per hektar klarar sitt behov av kväve med 
organiskt gödningsmedel. Det är också tydligt i figuren att de flesta gårdarna 
sprider mycket mer än 30 kg N/ha. De flesta gårdar sprider mellan 136-170 kg 
N/ha, varav 31-65 kg N/ha i organisk form. 
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Figur 4. Nuvarande genomsnittliga kvävegiva bland de lantbrukare som svarat på enkäten (kg 
N/ha).  

 
Figur 5. Andel tillsatt kväve via organiska gödselmedel i % av totalt tillförd mängd kväve, 
för uppgivna genomsnittliga kvävegivor. 

De mest använda organiska gödselmedlen i denna undersökning var flytgödsel 
och fast gödsel/djupströgödsel. Det näst vanligaste organiska gödselmedlet var 
biogödsel (rötrest från biogasanläggning) och behandlat och certifierat 
avloppsslam (REVAQ-certifiering). Endast ett fåtal använde avloppsfraktioner 
från källsorterat avlopp. 
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6.2 Önskade egenskaper för framtidens 
organiska gödselmedel 

Lantbrukarna fick rangordna varför de valde att använda organiska gödselmedel 
eller öka användningen. Därefter ombads de att betygsätta de största hindren för 
användning av organiska gödselmedel. Dessutom ombads de svara i vilken form 
de skulle föredra att ett framtida organiskt gödselmedel skulle finnas i, samt hur 
snabbt och lättillgängligt näringsämnena ska släppas ut till växterna och vikten av 
kol i gödselmedlen. 
 
Viktigaste orsaken till att använda organiska gödselmedel är de jordförbättrande 
egenskaperna som organiska gödselmedel har (Tabell 12). Den näst viktigaste 
orsaken är att lantbrukarna har djur och behöver sprida gödseln. Den tredje och 
fjärde rankade orsaken var priset på de organiska gödselmedlen, antingen att det 
var prisvärt eller till och med gratis/får betalt för att använda det.  

Tabell 12. Frågor om anledningen till att använda organiska gödselmedel. Lantbrukarna kunde 
svara om de tyckte att det var den viktigaste orsaken, den näst viktigaste orsaken eller mindre 
viktig men ändå en relevant anledning till att använda organiska gödselmedel. Varje respondent 
kunde lämna tre svar.  

Anledningar till att använda organiska gödselmedel Antal svar  

Jordförbättring 63 

Använder gödsel som gården producerar  46 

Prisvärt gödselmedel 36 

Gratis eller ersättning  36 

Kolinlagning  33 

Odlar eko 30 

Tillgänglighet 23 

Känd växtnäringseffekt 21 

Annat  20 

Miljövänligt 18 

Lämplig växtnärings-sammansättning  16 

Lätt att hantera  13 

Ej dyrare 13 
Kvalitetscertifierat  9 

 

Den vanligaste orsaken till att inte använda organiska gödselmedel är att det bidrar till 
jordpackningar. Den näst vanligaste orsaken är att det är dyrt att sprida. Den tredje och fjärde 
vanligaste orsaken till att inte använda organiska gödselmedel är osäkert växtnäringsvärde och att 
det är svårt att hantera rent praktiskt (Tabell 13). 
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Tabell 13. Frågor om anledningen till att inte använda organiska gödselmedel. Lantbrukarna kunde 
svara vad de tyckte var den viktigaste orsaken, den näst viktigaste orsaken eller mindre viktig men 
ändå en relevant anledning till att inte använda organiska gödselmedel. Varje respondent kunde 
lämna tre svar.  

Anledningar att inte använda organiska gödselmedel 
Antal 

svar 
Bidrar till markpackning 50 

Dyrt att sprida 30 

Osäkert växtnäringsvärde 25 

Svårt att hantera rent praktiskt 20 
Svårt att göra gödselplaneringen 12 
Ofördelaktig växtnärings-sammansättning 11 
Risk att inte kunna sälja mina produkter /min uppköpare 
tillåter inte (främst slam och avloppsfraktioner) 9 
Svårt att få tag på 9 
Ej kvalitetssäkrat 6 
Om jag slutar med egen djurhållning 3 
Risk för negativ miljöpåverkan 3 
Dyra gödselmedel 1 
Annat 0 

 
Vidare fick lantbrukarna frågan i vilken form de skulle vilja ha ett framtida 
organiskt gödselmedel. Enligt denna undersökning var granulat den mest 
önskade följt av pelleterad och flytande gödsel (Figur 6). Den minst populära 
formen var den halvfasta formen. Det fanns inget preferensmönster mellan 
lantbrukares nuvarande användning av organiska gödselmedel och den önskade 
formen, det vill säga lantbrukaren som idag använder flytande gödsel var lika 
positiv till pelleterad gödsel som lantbrukaren som använder fast gödsel. 
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Figur 6. Fördelning av i vilken form lantbrukarna vill ha det framtida organiska gödselmedlet. 
Staplarna är indelade utifrån vilken typ av organisk gödsel som lantbrukaren använder idag. 
Staplarna visar att det inte är någon signifikant korrelation mellan nuvarande användning av 
organisk gödsel och preferens för framtida gödsel. 

6.3 Alternativa organiska gödselmedel 
För att se hur öppna lantbrukarna är för alternativa organiska gödselmedel, fick 
de en möjlighet att svara om de absolut, möjligen, helst inte eller absolut inte 
skulle överväga att använda alternativa organiska gödselmedlen i framtiden. De 
hade också möjlighet att svara att det inte spelade någon roll. De alternativa 
organiska gödselmedlen var urin från urinsorterade toaletter, latrin från 
torrtoalett, klosettvatten från slutna tankar, REVAQ-slam, hushållskompost och 
biorötrest. 

 
Många lantbrukare var positiva till att använda alternativa organiska 
gödselmedel, majoriteten av svaren var absolut eller möjligen. Ett fåtal ville inte 
använda ett alternativt organiskt gödselmedel. Det mest populära alternativa 
organiska gödselmedlet var biorötrest (Figur 7). Näst populärast var urin från 
urinsorterande toaletter och hushållskompost. Även om urin var näst mest 
populärt, var det bara ungefär hälften så många som övervägde urin jämfört med 
rötrest. REVAQ-slam, klosettvatten från slutna tankar och latrin från torrtoaletter 
fick ungefär samma svarsfrekvens. 
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Figur 7. Antal svar där svaranden absolut skulle överväga att använda alternativa organiska 
gödselmedel i framtiden. 

I enkäten ingick inte specifikt ”nya” alternativa gödselmedel såsom struvit från 
klosettvatten, torkad urin eller pellets av slam då dessa ännu inte finns på 
marknaden. I djupintervjuer framkom att ursprunget är av mindre vikt än andra 
parametrar, exempelvis risk för markpackning, vilket visades i Tabell 13. 
 
En jämförelse gjordes av inställningen till alternativa organiska gödselmedel hos 
de olika åldersgrupperna i undersökningen, där de fick svara på en skala mellan 
”absolut” och ”absolut inte” (Figur 8). Denna jämförelse visade att den yngre 
åldersgruppen inte var helt positiv, och de flesta svarade att de möjligen skulle 
använda ett alternativt organiskt gödselmedel. Nästa åldersgrupp, 25-39, var mer 
positiva där de flesta absolut kunde överväga att använda ett alternativt 
organiskt gödselmedel. Åldersgrupperna 25-39 och 40-60, var ungefär lika 
positiva till organiska gödselmedel. I den äldsta åldersgruppen var något fler 
positiva jämfört med hur många som helst inte och absolut inte kunde tänka sig 
att använda ett organiskt gödselmedel såsom biogödsel eller klosettvatten. 
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Figur 8. Inställning till alternativa organiska gödselmedel hos olika åldersgrupper. 

6.4 Diskussion 
Resultatet från denna undersökning kan ses som en barometer på vad 
lantbrukare tycker och tänker om organiska gödselmedel. Eftersom det bara var 
99 lantbrukare som svarade på enkäten i sin helhet och det finns 58 791 
lantbrukare registrerade i Jordbruksverkets databas, nådde denna undersökning 
endast cirka 0,2 % av lantbrukarna i Sverige. Därför är det osannolikt att studien 
skulle kunna spegla åsikterna från alla lantbrukare i Sverige. 
 
När man jämför produktionsformerna för dem som besvarat enkäten med 
statistik om svenska lantbrukare framstår det som om denna undersökning 
främst har besvarats av större gårdar och lantbrukare med aktiv verksamhet. 
Enligt Jordbruksverkets statistik är det många svenska lantbrukare som inte har 
någon aktiv verksamhet. De som svarat verkar relativt unga jämfört med 
lantbrukarkåren i Sverige som helhet. Detta kan kopplas till att undersökningen 
är gjord online och därför har nått yngre lantbrukare i högre grad. Att det är 
relativt unga lantbrukare med stora gårdar som har svarat kan bero på att de är 
mer intresserade av nya typer av organiska gödselmedel och vill bidra till att 
påverka sin framtida gödselmarknad. 
 
De anledningar till att inte använda organisk gödsel som kommit fram i enkäten, 
till exempel dyrt att sprida, osäkert växtnäringsinnehåll, osäker acceptans, risk 
för föroreningar (Tabell 13), överensstämmer med vad som kommit fram i andra 
undersökningar, t.ex. inom projektet End-of-Wastewater (Lundin m.fl., 2021) och 
i enkätundersökningar som utförts av LRF (LRF, 2018). 
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7. Växtnäringsprodukter från 
källsorterat avlopp  

För lantbrukare är det viktigt att veta vilken kvalitet och vilket näringsinnehåll 
gödselmedlet har. När det gäller organiska gödselmedel kan det variera över tid 
och mellan olika ”satser”. I enkätsvaren i avsnitt 6 anges att den viktigaste 
anledningen till att använda organiska gödselmedel är jordförbättring, alltså att 
nyttja det organiska materialet. Samtidigt anger många att de inte vill använda 
organiska gödselmedel för att det innebär stora volymer som bidrar till 
jordpackning. Det kan alltså vara av värde att bevara hela fraktionen från 
klosettvatten men att kraftigt reducera volymen. Eftersom många lantbrukare vill 
ha gödselmedlet i granulat eller pelletsfrom kan ett annat alternativ vara att 
separera de fasta och flytande fraktionerna, tillverka pellets av den fasta 
fraktionen och få kvar en mindre volym av flytande gödsel. Både pelletsen och 
den flytande fraktionen bör designas så att växtnäringsinnehållet matchar 
grödornas behov. När det gäller alternativa biogödselmedel är flest lantbrukare 
positiva till rötrester och runt 20 % i enkätstudien är positiva till olika 
källsorterade material som t.ex. klosettvatten och latrin. Det bör beaktas att i och 
med betydligt högre bränsle- och gödselpriser i världen kan efterfrågan på 
avloppsgödsel bland lantbrukare komma att öka.  
 
Idag finns teknik som möjliggör att sprida gödning efter kartor som antingen 
baserar sig på jordprover eller grödans tillväxt. Samma teknik är på väg att 
utvecklas för flytande organiska gödningsmedel, se exempel i Figur 9. Att återgå 
till att sprida växtnäring i blindo upplevs som en tillbakagång av de 
lantbruksföretag som använder tekniken. Den nya tekniken leder både till ett 
bättre resursutnyttjande och en lägre miljöbelastning. 
 

 
Figur 9. Exempel på spridningsutrustning för precisionsodling med flytgödsel. (Lemken, 2022) 

De hygieniserande teknikerna som behandlar hela fraktionen klosettvatten, t.ex. 
pastörisering, rötning och våtkompostering ger en våt slutprodukt med den 
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mesta av näringen och det organiska materialet kvar, men också med en stor 
volym och låg TS-halt och koncentration. För att öka koncentrationen i den 
slutliga gödselprodukten kan dessa tekniker kombineras med andra tekniker som 
även kan hantera till exempel rejektvatten. Då erhålls mer koncentrerade 
produkter som till exempel struvit, kalciumgranulat och ammoniumsulfat. Det 
går också att komplettera med extraktion av kväve med hjälp av zeolit eller med 
vakuumindustning (alla näringsämnen men dock en viss förlust av kväve) som 
fortsatt ger en flytande produkt men betydligt mer koncentrerad. Det pågår även 
forskningsförsök med omvänd och framvänd osmos som visat sig ha kapacitet att 
minska volymen med cirka 80-90 % (Kjerstadius, 2017). Läs mer om teknikerna 
och dess slutprodukter i avsnitt 8.  
 
I Norra Djurgårdsstaden kommer den primära källan till gödselmedel att vara 
klosettvatten. Det bedöms inte effektivt att transportera klosettvattnet från NDS 
till åkermark som det är utan volymen måste minskas och koncentrationen höjas. 
Gödselmedelsprodukter från klosettvatten och latrin kan förekomma i olika 
former: fast (slam), flytande och torkad (granulat/pellets/pulver) beroende på 
vilken behandlingsteknik som används.  
 
Lantbruket har idag maskiner för spridning av produkter i form av fastgödsel, 
flytande och torra gödselprodukter. Finska Naturresursinstitutet Luke har 
beskrivit vilka maskiner som är lämpliga för vilka produkter (Figur 10). Oavsett 
vilken form gödseln har rekommenderas att den myllas ner efter spridning för att 
minska risken för läckage eller gasavgång (Seppänen et al., 2020). Gödsel med låg 
skrymdensitet och/eller litet växtnäringsinnehåll innebär en låg körhastighet, 
vilket betyder en låg spridningskapacitet för till exempel centrifugalspridare 
(Rodhe et al., 2020). Spridning av fastgödsel kan ge ett relativt ojämnt 
spridningsresultat (Seppänen et al., 2020).  

 
Figur 10. Spridningsutrustning som lämpar sig för olika former av återvunna gödselmedel (figur från 
Seppänen et al., 2020). Med ”slamartade” menas här pumpbara gödselmedel, som till sin 
konsistens liknar flytgödsel från nötdjur. Med ”flytande” menas en partikelfri lösning. 
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7.1 Flytande växtnäringsprodukter  
De flytande slutprodukterna erbjuder växttillgänglig näring, vatten och i många 
fall organiskt material. Nedan beskrivs klosettvatten - hela våtfraktionen och i 
uppkoncentrerad form.  
 
Klosettvatten – hela våtfraktionen 
Hela fraktionen kan behandlas och hygieniseras på flera olika sätt som beskrivs i 
avsnitt 8. Växtnäringen är tillgänglig för grödor men kvävet är ofta relativt flyktigt 
på grund av högt pH i slutprodukten. Detta kan motverkas genom att pH sänks i 
produkterna med hjälp av syra. I Tabell 14 beskrivs för- och nackdelar med 
klosettvatten som gödselmedel. 

Tabell 14. För- och nackdelar med klosettvatten (hygieniserat men ej koncentrerat) som 
gödselmedel. 
 

Fördelar Nackdelar 
Vätskeinnehållet kan 
förbättra markfukten vid 
spridning inför vårsådd 
(varje m3 gödsel/hektar 
motsvarar 0,1 mm 
nederbörd). 
 
Kräver inte nedmyllning 
jmf med pellets för att 
uppnå god verkan (dock 
kan det vara bra för att 
minska ammoniakavgång) 
 
Innehåller även 
mikronäring. 
 
Innehåller även kol som 
bidrar till att bygga 
mullhalt i jorden. 
 

Låg koncentration av växtnäring jämfört med pellets, 
granuler och prills. 
 
Är reaktivt och därmed svårare att lagra. Gaserna 
ammoniak, metan och lustgas kan avgå från gödseln 
under lagring.  
 
Dyr att lagra, krävs betongbehållare eller laguner. 
 
Omrörning behövs före spridning vilket ökar kostnaden 
för hantering. 
 
Kväveförluster i form av gasen ammoniak sker vid 
spridning. Därav kan nedbrukning vara viktigt i samband 
eller direkt efter spridning vilket ökar kostnaden för 
spridningen. 
 
Många människor besväras av lukten. 
 
Orsakar hög markpackning på grund av tung last vid 
spridning. 
 
Hög transportkostnad (högt vatteninnehåll, stora 
volymer). 

 
Koncentrerat klosettvatten 
Det finns flera olika metoder som koncentrerar upp växtnäringen i klosettvattnet 
genom att minska vatteninnehållet. Detta bidrar till effektivare transporter och 
lägre markpackning jämfört med återvinning av hela fraktionen. Ett koncentrat 
kan även vidareförädlas till en fast form, i form av t.ex. pellets (se avsnitt 8). 
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7.2 Fasta växtnäringsprodukter 
 
De fasta växtnäringsprodukterna från teknikerna för avloppsrening kommer i 
form av pulver eller kristaller. Bland de fasta produkterna varierar det hur hårt 
bundna näringsämnena är. Några av de vanligaste produkterna från förädlade 
avloppsprodukter är struvit och ammoniumsulfat.  
 
Struvit ses som ett långtidsverkande gödselmedel då det sönderdelas långsamt i 
jorden vilket gör att fosforns initiala tillgänglighet kan vara låg. Dock visar försök 
med olika fosforgödselmedel ingen skillnad i resultat på struvit från 
avloppsvatten jämfört med monokalciumfosfat, som anses vara fullt 
växttillgänglig. Detta indikerar att struvit har en hög tillgänglighet. (Jönsson et al., 
2013). Struvit är godkänt som gödselmedel i EU och kommer sannolikt att bli 
godkänt för ekologisk odling (se avsnitt 2.4)  
 
Ammoniumsulfat är en produkt som fås genom bl.a. ammoniumstripping. Den är 
lättlösligt i vatten och har en hög växttillgänglighet (Crop nutrition, 2022) och 
(Kjerstadius, 2017). Ammonuimsulfat kan även fås i flytande form (Kjerstadius, 
2017).  
 
Zeolit är en mineral som binder ammoniumkväve och kalium. Produkten kan 
spridas direkt till odlingsjord eller förädlas (Kjerstadius, 2017). Detta är likt struvit 
en långtidsverkande produkt där näringen släpps långsamt till växterna (Harder 
et al., 2019).  
 
De fasta produkterna kan vidareförädlas till gödselmedel komponerade utifrån 
växternas näringsbehov (NPK) i form av granuler, prills och pellets. Det går också 
att kombinera dem med torkat organiskt material från avloppet för att även 
nyttja den organiska delen av avloppet (Ekobalans, 2022). De bör hanteras som 
vanligt mineralgödsel vid lagring och transport med avseende på skydd från fukt 
och solljus (YARA, 2022). Både struvit och ammoniumsulfat kan användas i rena 
former för precisionsodling.  
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Gödsel i form av granuler och prills  
Prills bildar mindre, mer enhetliga partiklar. Granulat bildar större och starkare 
partiklar, som är mer motståndskraftiga mot slitage orsakat av transport. I Tabell 
15 sammanfattas för- och nackdelar med gödselmedel i form av prills och 
granuler.  
 

Tabell 15. För- och nackdelar med gödselmedel i form av prills och granuler. 

Fördelar Nackdelar 
Smälter och transporteras med vatten ned i jorden vilket 
ger ett snabbt upptag i växten  
 
Vanligen en hög utnyttjandegrad (dvs en hög procentuell 
andel av den näring som tillförs tas upp av växten) 
 
God potential till minskat näringsläckage genom att sprida 
små mängder vid flera tillfällen efter grödans behov. 
 
Lågt innehåll av tungmetaller (om ursprungsmaterialet är 
fritt från tungmetaller eller om det sker en kemisk rening 
under framställningen.) 
 
Låg kostnad för lagring. 
 
Hög koncentration av näring → Låga transport- och 
spridningskostnader. 
 
Kan trots frånvaron av organiskt material bygga upp 
mullhalt genom höga skördar → Mer 
skörderester → Mer kol över d i marken. 
 
Ger låg markpackning vid spridning jämfört med pellets 
och flytande biogödsel. 

Innehåller inget organiskt 
kol. 
 
Kostar mycket energi 
och/eller kemikalier att 
tillverka ur en organisk 
produkt. 
 
Det är svårt att få dem 
att hålla ihop. Det kan 
damma och 
spridningsbilden kan 
påverkas med vissa 
maskiner. 
 

 
 

Gödselmedel i pelletsform 
Pelletering innebär att råvaran pressas under tryck genom en avsmalnande 
kanal, läs mer om pelletering i avsnitt 8.4.2. I Tabell 16 sammanfattas för- och 
nackdelar med gödselmedel i form av pellets. 
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Tabell 16. För- och nackdelar med gödselmedel i pelletsform. 

Fördelar Nackdelar 
Växtnäringsinnehållet kan designas efter 
grödans behov, organisk gödsel kan 
kompletteras med mineralisk gödsel. 
 
Innehåller mikronäring (om hela eller 
delar av innehållet har organiskt 
ursprung) 
 
Låg kostnad för lagring jämfört med 
flytande biogödsel men högre kostnad 
jämfört med granuler och prills beroende 
på större volym per enhet näring. 
 
Lagringsstabilt, ej reaktivt på grund av 
lågt vatteninnehåll. 
 
Medelhög koncentration av näring  
 
Ger låg markpackning vid spridning 
jämfört med flytande biogödsel. 
 
Innehåller kol som bidrar till att bygga 
mullhalt i jorden. 
 

Organiskt bunden växtnäring måste först 
mineraliseras för att bli växttillgänglig. 
Omsättningen är inte alltid i fas för att 
möta växternas behov. 
 
Om ursprungsmaterialet innehåller 
tungmetaller är det svårt att rena bort, 
eftersom de är bundna i det organiska 
materialet.  
 
Högre transport och spridningskostnader 
jmf med granuler och prills eftersom 
pelletsen behöver myllas för att den 
organiskt bundna växtnäringen ska 
omsättas.  
 

 
Vid framställning av produkter från återvunnen fosfor är granuler att föredra 
framför pelletter främst på grund av att granulerna har högre massflöde, vilket 
minskar risken för valvbildning och stopp i spridarutmatningen. Pelleterade 
produkter riskerar att bilda valv vid skyddsgallret då flödet genom gallret 
försvåras på grund av pelletternas längd. Även ytan har en inverkan, där pelletter 
eller granuler med glatt yta rinner igenom lättare än de som är sträva. (Rodhe et 
al., 2020). 

 

7.3 Kostnad för lantbruket att sprida olika 
gödselfraktioner 

Kostnaderna för att sprida olika gödselfraktioner varierar stort för lantbruket. 
Kostnaderna består av maskinkostnader för olika redskap och traktor 
(återanskaffningsvärde, värdeminskning, ränta, förvaring, försäkring och 
underhåll), lönekostnader för förare samt bränslekostnad. Spridningsbredden för 
redskapet har stor betydelse för arbetstidåtgången och därmed kostnaden per 
hektar. Därtill tillkommer kostnader för markpackning som orsakas av ekipagets 
totala vikt och som sänker skörden samt väderbetingelserna som vid 
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ogynnsamma förhållanden minskar kväveutnyttjandet beroende på 
ammoniakavgång till luften (främst flytande gödselmedel).  
 
Gödsel som verkar långsamt kännetecknas av lågt kväveinnehåll och mycket kol 
t.ex. halmrik fastgödsel eller torrfraktionen från separerad biogasrötrest. Den 
typen av gödsel bredsprids ofta på hösten och bearbetas in i jorden med en plog 
eller kultivator. Flytande stallgödsel sprids på höst eller vår med en 
flytgödseltunna med olika typer av ramper efter. En typ av ramp är 
spegelspridaren där gödseln träffar en platta och skvätter ut i en båge bakom 
tunnan. Den andra typen av ramp är släpslangar där gödseln läggs direkt på 
jorden i långa strängar (fotot på framsidan) och den tredje typen är olika 
myllningsaggregat där gödseln skärs ner i jorden. Torra gödselmedel som pellets, 
granuler och prills kan spridas med en såmaskin i samband med sådden av 
grödor. Grödor som sås på hösten som vete, råg och rågvete behöver inte så 
mycket växtnäring på hösten vid sådd, utan den mesta växtnäringen sprids på 
våren antingen med en mineralgödselspridare som kastar ut granuler/prills på 
ytan, en såmaskin som myllar pellets eller en gödseltunna med någon typ av 
ramp som sprider flytande gödsel. I programmet Gödselkalkylen som 
tillhandahålls av Greppa Näringen2 kan man räkna fram värdet av gödseln efter 
spridning vilket kan vara till hjälp inför strategiska beslut om hur ett gödselmedel 
används på bästa sätt. 
 

Tabell 17. Beräkning i verktyget Gödselkalkylen, Greppa.nu, som visar värdet på en flytande 
biogasrötrest efter spridningskostnad. Kalkylen baseras på ett värde för kväve=9,25 kr/kg, 
fosfor=20,22 kr/kg och kalium=7,67 kr/kg (priser från 2021 p.g.a. att priserna efter Rysslands 
invasion av Ukraina fluktuerar kraftigt och förändras snabbt). 

 
 
När flytande gödsel med ett pH mellan 7-8 bredsprids förloras mer kväve till 
luften än om gödseln myllas eller sprids i band. Därför blir kväveeffekten bättre 
för dessa tekniker. Orsaken är att ju mer luftkontakt gödseln har desto större risk 
för ammoniumkvävet i gödseln avgår till luften i form av ammoniak. Enda sätten 
att påverka avgången är att välja spridningstillfällen när temperaturen och 
vindstyrkan är låg, att sänka pH i gödseln under pH 6 med hjälp av en syra eller 
att minska gödselns kontakt med luften genom val av spridningsteknik.  
                                                             
2 Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbrukare. Målen är minskade 
utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. 
Projektet finansieras genom det svenska Landsbygdsprogrammet, som i sin tur 
finansieras av den svenska staten och EU:s Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. 
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Vid bredspridning och bandspridning kan man ha samma bredd på spridaren, 24 
m är vanligast. Men myllar man gödseln blir bredden på ekipaget smalare, 4-12 
m, och dragkraftsbehovet större. Det gör att ska samma yta gödslas så behövs 
det 2-6 ggr fler överfarter med myllningsaggregatet, vilket kostar mer i form av 
ökad arbetstid och ökad dieselåtgång samt ökad markpackning eftersom 
körspåren blir fler över ytan.  
I beräkningen i tabell 17 ingår inte kostnader för att gödseln behöver köras fram, 
fyllas på i spridaren/såmaskinen/gödseltunnan, ställtiden för att köra ekipaget 
etc. Men eftersom dessa kostnader påverkar lantbrukarens val av gödselmedel 
och gödselvärdet så har en sammanställning gjorts för en exempelgård. 
 
I beräkningen i Figur 11 nedan är utgångspunkten att lantbrukaren ska sprida 100 
kg kväve per hektar till 100 hektar höstvete på våren, totalt 10 000 kg kväve. 

- För mineralgödseln är kväveinnehållet 27%, totalt sprids 37 ton gödsel. 
- För flytgödseln är kväveinnehållet 2,5% kväve som ammonium per 

kubikmeter. Volymen gödsel per hektar blir 40 ton och total mängd som 
sprids är 4 000 ton. 

- För pelletsen är kväveinnehållet 10%, totalt sprids 100 ton gödsel. 
 

 
Figur 11. Kostnaden för att sprida 100 kg kväve per hektar för olika gödselslag. 

För att grödan ska få nytta av kvävet under våren och sommaren så behöver  
organiskt kväve myllas för att kvävet ska omvandlas och bli tillgängligt för 
växterna medan kväve i mineralform (ammonium och nitrat) kan läggas på ytan 
och förs ner till rötterna med nederbörd. 
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Exempelgården odlar vete på en mellanlera. Från gödselbrunn/gödsellagret är 
det 4 km till fältkant. Alla delmoment för respektive spridningsteknik kan utföras 
av en och samma person, men i praktiken tar många hjälp för att minska 
tidsåtgången i fält eftersom väderförhållandena kan förändras och arbete måste 
avbrytas i väntan på att jorden ska torka upp igen. Att inte få sått i tid innebär en 
högre risk för producenten i form av minskad skörd samt sen skörd under hösten 
då sannolikheten för att vädret är blötare och upptorkningen av jorden är sämre. 

- Mineralgödseln sprids med en konstgödselspridare med 24 m 
arbetsbredd. En traktor med vagn används för att transportera ut 
säckarna till fältkant och för att fylla konstgödselspridaren.  

- Flytgödseln sprids med en gödseltunna med släpskoramp och 24 m 
arbetsbredd. Traktorn och gödseltunnan åker mellan brunnen och fältet 
och fyller på tunnan. En omrörare rör om gödseln under hela 
spridningstiden (för att gödseln inte ska sedimentera i brunnen). 

- Pelletsen sprids med en såmaskin med 4 m arbetsbedd. En traktor med 
vagn används för att transportera ut säckarna till fältkant och för att fylla 
såmaskinen. 

 
Skillnaden i kostnad för spridning av 100 kg kväve av olika gödselslag som visas i 
Figur 11 beror framför allt på hur koncentrerad gödseln är, hur stor 
arbetsbredden för spridningsekipaget är samt hur långt det är mellan lager och 
fältet. Pellets och granuler som förvaras i storsäckar kan köras fram till fältkant, 
medan flytande gödsel måste hämtas från lagringsbehållare, här räknat på 4 km 
avstånd från fältet. Ingen av spridningsmetoderna i exemplet kräver mer än en 
person. 
 
Priset för maskinkostnader, drivmedel och arbetstid är inkluderat. Gödselvärdet 
är inte inräknat i priset. Organiskt kväve behöver myllas för att kvävet ska 
omvandlas och bli tillgängligt för växterna medan kväve i mineralform 
(ammonium och nitrat) kan läggas på ytan och förs ner till rötterna med 
nederbörd. 
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8. Tekniker för hygienisering, 
koncentrering och extraktion av 
näring ur klosettvatten 

Klosettvatten är jämfört med blandat avlopp mer koncentrerat avseende t.ex. 
näringsämnen. För att utvinna näringsämnena ur klosettvatten och få en produkt 
som är säker och användarvänlig finns det ett antal beprövade tekniker, men 
även många nyare tekniker som är testade i olika stora skalor och där vissa 
enbart befinner sig på forskningsnivå. I detta avsnitt presenteras existerande 
tekniker för utvinning av näring, med fokus på utvinning ur klosettvatten. Det 
anges även vilken teknikmognad som teknikerna har och om det finns 
exempelanläggningar (enligt vår kännedom). Observera att alla tekniker för 
näringsutvinning inte i sig själva är hygieniserande. Om hygienisering är ett krav 
kan därför i vissa fall föregående eller ytterligare behandling av 
klosettvattnet/avloppsfraktionen krävas innan spridning på framförallt åkrar med 
livsmedelsproduktion. 
 

8.1 Tekniker för hygienisering av klosettvatten 
Innan olika avloppsfraktioner kan cirkuleras och användas som gödning bör de 
hygieniseras, för att avdöda smittoämnen för en säker hantering och spridning. 
Det finns olika metoder för hygienisering som lämpar sig olika bra för olika 
avloppsfraktioner och de ger olika produkter. Många av metoderna nedan är 
testade och finns i fullskala för avloppsvatten eller rejektvatten från t.ex. 
rötkammare, men bedöms också kunna fungera väl för klosettvatten, eller en 
blandning av klosettvatten och matavfall från matavfallskvarnar. 

De vanligaste hygieniseringsmetoderna bygger på temperaturhöjning, pH-höjning 
eller tillsats av t.ex. kalk eller urea i kombination med tillräcklig 
uppehållstid/exponeringstid. Många av hygieniseringsmetoderna innebär att 
produkten fortfarande har ett högt vatteninnehåll och därför kan det vara intressant 
med näringsutvinning för att koncentrera upp halterna av näring, eller för att få en 
produkt som inte består av en våtfraktion, beroende på hur spridningen av 
fraktionen ska ske, se avsnitt 8.2. I certifieringssystemet SPCR 178 ingår ett antal 
godkända metoder för hygienisering av källsorterade avloppsfraktioner. De 
avloppsfraktioner som är godkända inom ramen för certifieringen är 
klosettavloppsvatten, latrin och urin. Andra fraktioner kan efter godkännande 
accepteras, t.ex. matavfall från matavfallskvarnar (Avfall Sverige, 2019). Andra 
metoder för hygienisering kan också ge likvärdigt, eller bättre resultat, men har 
ännu inte utvärderats inom ramen för SPCR 178.  

Nedan listas ett antal av de lämpliga teknikerna för hygienisering av klosettvatten 
som finns testade i större skala i Sverige eller världen. 
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 Ammoniakhygienisering (även kallat ureahygienisering, tillsats av urea 
eller flytande ammoniak) där behandlingstiden baseras på 
ammoniakkoncentrationen och temperaturen. Produkten är flytande med 
möjlighet att återföra alla ingående näringsämnen. Godkänd enligt SPCR 
178. Ammoniak är hygieniserande på patogener och genom en extra dos 
urea uppnås tillräckligt hög koncentration. Urea tillsätts direkt i 
våtfraktionen varpå långtidslagring sker innan fraktionen kan spridas som 
flytgödsel. Det finns ett tiotal fullskaleprojekt i Sverige (Albinsson m.fl., 
2017).  

 Våtkompostering med ureahygienisering. Aerob kompostering av 
klosettvatten i batcher vid 40 °C under 7 dygn. Processen kan bli 
självvärmande om tillräcklig hög koncentration av organiskt material nås. 
Efter kompostering tillsätts urea med cirka 7 dygns exponeringstid. 
Lagring sker i tank och produkten kan sedan certifieras med SPCR 178. 
Produkten blir flytande och alla näringsämnen kan återvinnas. Det finns 
fullskaleanläggningar i Sverige med våtkompostering där efterföljande 
ureahygiensiering sker (Södertälje) (Kjerstadius, 2017). 

 Rötning i UASB (Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket). En rötningsteknik 
där vattnet tillförs från botten av reaktorn och flödar upp mot ytan. 
Vattnet passerar en slambädd av granuler som renar 
avloppsvattnet/klosettvattnet (Gisle, 2021). Även i denna typ av rötning 
sker biogasproduktion. Utgående vatten är lämpligt för utvinning av 
näring genom t.ex. struvitfällning (Kjerstadius, 2017). Implementerat på 
anläggningar i Nederländerna samt i Helsingborg (H+). Klosettvattnet kan 
även samrötas med matavfall. Beroende på temperatur och uppehållstid 
kan tekniken vara godkänd enligt SPCR 178 eller inte (se ovan avseende 
termofil respektive mesofil rötning). 

 Termisk torkning där materialet värms upp till 80 °C under minst 10 
minuter. Produkten kan vara fast eller flytande. Godkänd enligt SPCR 
178. 

 Pastörisering där materialet värms upp till 70 °C under minst 60 minuter. 
Produkten är flytande med möjlighet att återföra alla ingående 
näringsämnen. Godkänd enligt SPCR 178. Pastörisering är en vanligt 
använd metod för hygienisering av matavfall och är även en utbredd 
teknik inom livsmedelsindustrin (t.ex. vid produktion av mjölk m.m.). Vid 
pastörisering av avloppsslam fås positiva effekter avseende enkelheten att 
pumpa eller för omrörning på grund av att pastöriseringen minskar 
viskositeten (Gisle, 2021). Pastörisering kan även öka biogasproduktion 
om den sker innan rötning.  

 Rötning (termofil) med temperaturer mellan 52 °C och 70 °C och där 
behandlingstiden är beroende av temperaturen, med längre 
behandlingstemperatur ju lägre temperatur. Behandlingstiden är dock 
minst 7 dygn vid minst 52 °C. Produkten är flytande med möjlighet att 
återföra alla ingående näringsämnen. Godkänd enligt SPCR 178. Vid 
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rötning bildas biogas vilken kan tas tillvara som energikälla. Rötning av 
klosettvatten begränsas på grund av pH och höga koncentrationer av fri 
ammoniak. Att samröta klosettvatten med matavfall är därför att föredra 
då det medför ett stabilare pH-värde, reducerar koncentrationen av fri 
ammoniak och ackumuleringen av flyktiga fettsyror (Gisle, 2021). 
Samrötning ökar även biogasproduktionen. Dock kan det vara enklare att 
få till spridning av rötresten om separerad rötning sker på grund av att 
olika lagstiftning och certifieringsmetoder reglerar spridning av matavfall 
och avloppsfraktioner. Utöver termofil rötning finns även mesofil rötning 
som sker vid lägre temperaturer (25-40 °C) vilket är en mindre 
energikrävande process som dock medför lägre produktion av biogas och 
heller inte ger en fullständig hygienisering och ingår för närvarande inte 
som godkänd metod enligt SPCR 178. 

 Rötning i membranbioreaktor (MBR). Rötningen kan, tack vare 
mikrofiltreringsmembran som håller kvar partiklarna i reaktorn, ske vid 
låga temperaturer (mesofil rötning) vilket medför ett minskat 
energibehov, dock sker ingen fullständig hygienisering av klosettvattnet 
och metoden ingår i nuläget inte i SPCR 178. Via membranen separeras 
vätskan från klosettvattnet (kan även samrötas med matavfall) som sedan 
kan användas för t.ex. vidare uppkoncentrering med omvänd osmos eller 
zeolitextraktion (Kjerstadius, 2017). Pilotskala finns i Hammarby sjöstad 
samt fullskaleimplementation i Stuttgart, Tyskland. 

 Kalkbehandling (osläckt kalk tillsätts) där pH ska uppgå till minst 12 och 
temperaturen 55 °C under minst två timmar. Produkten är fast eller 
flytande med möjlighet att återföra alla näringsämnen. Tillskottet av kalk 
kan även ses som positivt för lantbrukarna beroende på åkrarnas jordmån. 
Godkänd enligt SPCR 178. 

 

8.2 Tekniker för koncentrering och extraktion av 
näring ur klosettvatten 

Det finns olika tekniker för koncentrering/volymreducering av näringsämnen ur 
en flytande fraktion, om en mer koncentrerad produkt eftersöks än hela 
våtfraktionen. Det finns även tekniker som mer kan klassas som extraktion än 
volymreducering där en ännu mer koncentrerad produkt återfås genom t.ex. tillsats 
av ämne/reagent till vattnet eller där enbart ett specifikt näringsämne utvinns.  

De flesta metoderna som beskrivs nedan är utformade och/eller testade på 
rejektvatten från avvattning av slam i avloppsreningsverk men bör fungera även 
för klosettvatten eller en blandning av klosettvatten och matavfall. När det gäller 
implementerade anläggningar och pilotanläggningar har försök framförallt 
genomförts på rejektvatten, men det betyder inte att inte andra vattenströmmar 
skulle kunna vara lämpliga, de flesta teknikerna kräver dock ett vatten med låg 
partikelhalt. 
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8.2.1 Struvitfällning 
Vattenfasen från rötkammare leds till en tank för utfällning av struvit genom 
tillsatts av magnesium. Citronsyra kan tillsättas vid fällningen för att undvika att 
tungmetaller och järn följer med till kristallformen (Gisle, 2021). Vid 
struvitfällning är det framförallt fosforn som kan återföras. Produkten blir ett 
kristallint pulver. Ger på rejektvatten från konventionella rötkammare upp till 
cirka 90 % fosforåtervinning med lågt metallinnehåll. (Kjerstadius, 2017). 
Tekniken kräver att fosforn återfinns i fosfatform varför rötat klosettvatten vore 
lämpligt att behandla med struvitfällning. Tekniken finns implementerad i ett 
flertal större projekt runtom i världen (t.ex. Sneek, Nederländerna; Vigo, Spanien; 
Ghent, Belgien; DUES 21, Tyskland) och är väl beprövad (finns även i 
Helsingborg, H+) (Gisle, 2021).  

Fosfat kan också fällas ut som HAP (hydroxylapatit) med kalcium. Även då är det 
främst fosfor som återvinns.  

8.2.2 Zeolitextraktion  
Zeolit tillsätts vattenfasen från rötkammare och en extraktion av katjonerna 
ammonium och kalium sker. Jonerna binder sedan till zeolitmaterialet och filtreras 
eller sedimenteras ut. Med denna metod är det framförallt kväve som kan 
återföras, även kalium. Metoden medför att cirka 95 % av ammoniumkvävet kan 
utvinnas, men beror i hög grad på zeolitdos och exponeringstid (Kjerstadius, 
2017). Produkten kan antingen fås som flytande eller torr fraktion. Utvunnet 
ammoniumkväve kan appliceras direkt i jordbruksmark (torr fraktion) eller 
regenereras med syra först som i sin tur kan omvandlas till en gödningsprodukt 
(flytande eller pelleterad). Zeolitmaterialet kan regenereras. Metoden har testats i 
DEUS 21-projektet, Tyskland.  

8.2.3 Ammoniakstripping  
Vattnets temperatur ökas först (65-80 °C) och sedan höjs pH (till cirka pH 10) 
vilket medför att ammoniak avgår som gas ur vätskan. Gasen skrubbas (tvättas) 
sedan i stark syra vilket får ammoniaken att återgå till en flytande fraktion. Med 
denna metod kan framförallt kväve återföras, cirka 90 % av ammoniumkvävet kan 
utvinnas (Kjerstadius, 2017). Ammoniumkvävet finns som direkt ekvivalens i 
mineralgödselindustrin och lämpar sig således väl för jordbruksåterförsel. 
Produkten blir flytande. Tekniken lämpar sig för rejektvatten från gödselrötning 
eller rötning vid avloppsreningsverk eller rötning på klosettvatten, dock ett 
problem med låga koncentrationer av ammoniumkväve i källsorterat avlopp varpå 
metoden kan vara mindre effektiv för en sådan fraktion (Kjerstadius, 2017). Det 
finns fullskaleimplementeringar, t.ex. i Oslo samt Helsingborg (H+). 

8.2.4 Zeopeat 
Extraktion av kväve, fosfor och kalium med zeolit och magnesiumladdad torv. 
Den extraherade produkten blandas med torv och kan säljas som odlingsjord. 
Fosfor, kväve och kalium kan återföra, cirka 95 % av fosforn och 50 % av kvävet 
kan återföras (Kjerstadius, 2017), samt 60-65 % av kaliumet (Caspersen och 
Ganrot, 2017). Ganska stora mängder zeolit krävs, vilket ökar transportbehovet. 
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Tekniken är framtagen av företaget Again Nutrient Recovery och är enbart testad 
på enskilda avlopp.  

8.2.5 Jonbyte 
Jonbyte används för att separera ämnen från avloppsvattnet genom att nyttja deras 
laddningar. Används inte i någon stor utsträckning i Sverige (Gisle, 2021). Från 
urinsorterande avloppssystem kan t.ex. kväve återvinnas. Vid lagring av urin 
bildas ammonium av urea genom hydrolys. Jonbytet kan göras med mineralerna 
zeolit eller wollastonit där kaliumjoner och ammoniumjoner byts med 
natriumjoner. Jonbytet sker i jonfilter eller doseras direkt i avloppsvattnet. 
Avloppsvattnet behöver behandlas innan för att ta bort fasta ämnen för att 
effektivisera processen. En pilotstudie har genomförts av SVOA och Norrvatten 
med lovande resultat (Gisle, 2021). Jonbytare behöver återställas regelbundet när 
de har blivit mättade av de joner som ska renas ur vattnet. Detta görs genom 
backspolning, där rent vatten med en koncentrerad lösning av de ursprungliga 
jonerna spolas genom jonbytaren. 

8.2.6 Hydrotermisk karbonisering (HTC) 
HTC är en teknik där vätskan utsätts för ett högt tryck (2-6 MPa) och hög 
temperatur (180-350 °C) som konverterar biomassa till biokol (Gisle, 2021). 
Kemiska tillsatser, såsom syra eller bas för pH-justering, eller katalysatorer, kan 
tillsättas. Tekniken ger tre produkter i olika faser: biokol (fast), vattenfas 
(flytande) och gas. Processen steriliserar även avloppsvattnet och förstör 
mikroorganismer och läkemedel.  

8.2.7 Destillation 
Destillation av vatten är en teknik för att koncentrera näringsämnen. Den kräver 
en pH-sänkning för att ammonium inte ska avgå i gasform. Alla näringsämnen 
kan återvinnas (Kjerstadius, 2017). Produkten är flytande. 

8.2.8 Bio-P 
Biologisk intracellulärt upptag av löst fosfor ur avloppsvatten. Processen kräver 
kolkälla och även anaeroba och aeroba zoner under behandlingen för att trigga det 
intracellulära upptaget av löst fosfor. Fosfor kan återvinnas. Metoden är välkänd 
och implementerad i fullskala i många avloppsreningsverk (Kjerstadius, 2017).  

8.3 Tekniker för koncentrering eller utvinning av 
näringsämnen på forskningsstadiet 

Utöver ovan listade tekniker för näringsutvinning finns det flertalet andra tekniker 
som är på forskningsstadiet och som kan vara intressanta inom en snar framtid. 
Nedan beskrivna metoder är hämtade från PM Behandling av klosettvatten 
(Kjerstadius, 2017) om inget annat anges.  

 Vakuumindunstning. Atmosfärstrycket sänks till 250 mbar för att kunna 
koka bort vatten vid lägre temperaturer (55-65 °C). Innebär en 
uppkoncentrering (cirka 97 %) där fosfat stannar i koncentratet medan 
majoriteten av ammoniumkvävet avdunstar. Med pH kontroll (pH < 7,5) 
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stannar merparten av ammoniumkvävet i koncentratet. Försök har 
genomförts på rejektvatten från rötning vid avloppsreningsverk, inte på 
källsorterat klosettvatten. Försök har genomförts i Danmark.  

 Kalciumgranulering. En spontan kristallation av löst fosfor sker i en 
UASB-rötkammare och granulatet kan filtreras. Främst fosfor som 
återvinns. Produkten blir ett granulat. Försök finns i pilotskala i 
Nederländerna. 

 Mikrobiell elektrolys (MEC). Energi tillförs anod/katod i avloppsvattnet 
för produktion av vätgas och samtidig koncentration av joniserat kväve i 
ammoniumform. Ammonium extraheras med gaspermeabla membran och 
fångas på effluentsidan i syra. Har testats på urin med upp till 80 % N-
extraktion till låg energiförbrukning. Universitetsforskning.  

 Gaspermeabla membran. Extraktion av ammoniumkväve från vätska via 
förångning över ett hydrofobt membran. Förångad ammoniumkväve 
fångas sedan i syra (likheter med ammoniakstripper). Enbart kväve som 
kan utvinnas. Universitetsforskning.  

 Elektrodialys. Koncentration av katjoner (ammonium och kalium) och 
anjoner (fosfat) genom jonbytesmembran. 10 gånger uppkoncentrering 
har erhållits. N och K kan utvinnas. Universitetsforskning.  

 Magnetisk separation. Adsorption av joner (N, P, K) på magnetiskt 
bärarmaterial (ex. magnetit). Bärarmaterialet filtreras ut med magnetfält, 
varefter jonbytesteknik extraherar näringsämnen och det magnetiska 
bärarmaterialet kan regenereras. Kväve, fosfor och kalium kan utvinnas. 
Universitetsforskning.  

 Vätskeextraktion. Extraktion av lösta näringsämnen i jonform med opolär 
vätska. Extraktionsvätskan regenereras. Finns försök på fosfat. Fosfor 
som utvinns. Universitetsforskning. 

 Omvänd osmos. Vatten trycks ut ur en rötrest genom membran. 
Volymreduktionsfaktor cirka 80-90 %. Flytande produkt. Försök 
genomförda vid uppkoncentrering av rötat klosettvatten och matavfall i 
Hammarby sjöstad. Alla näringsämnen kan återvinnas. Forskningsprojekt 
i pilotskala.  

 Framvänd osmos. Uppkoncentrering genom att vatten transporteras bort 
genom ett membran med en saltlösning på effluentsidan. Alla 
näringsämnen kan återvinnas. Flytande produkt. Forskningsprojekt i 
pilotskala. 

 Partiell nitrifikation. Ammonium i vätskeform avdunstar vid lagring. 
Genom mikrobiologisk nitrifikation så kan en del av ammoniumkvävet 
omvandlas till nitrat vilket sänker pH och förhindrar avgång av 
ammonium. En flytande blandning av ammonium/nitrat är också attraktiv 
som gödsel. Koncentration av slutprodukten behövs dock (t.ex. genom 
vakuumindunstning). Universitetsforskning med pilotskala. Det finns ett 
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företag som säljer produkten Aurin i små volymer, tillverkad med denna 
metod.  

 Soldatflugekompost. Odling av larver på källsorterat matavfall eller 
klosettvatten. Larverna kan sedan användas som foder till t.ex. höns och 
kompostresten som gödningsmedel. Universitetsforskning med pilotskala. 

 Algodling. Upptag av mineraliserade näringsämnen i biomassa (alger) 
med hjälp av fotobiorektorer. Skördade alger kan användas som foder 
eller gödselmedel. Alla näringsämnen enligt cellratio för biomassa. 
Fullskaleprojekt internationellt. Universitetsforskning med pilotstudier i 
Sverige.  

 Bakterieodling. Bio-ackumulation av näringsämnen i Purple nonsulfur 
bacteria eller cyanbakterier. Biologiskt upptag av näringsämnen i 
biomassa (slam). Näringsämnen enligt cellratio för biomassa. 
Universitetsforskning. 

 Membrandestillering. Destillering genom membran av vätskefasen från en 
rötkommare, t.ex. en UASB. Tekniken har visat sig lovande, och kan 
drivas vid låga temperaturer, för att koncentration av näringsämnen från 
vätskefasen från anaeroba rötkammare. Forskningsförsök pågår och 
SVOA har undersöker metoden tillsammans med LTU. (Kvarnström, 
2021) 

8.4 Förädlade gödselprodukter  
De produkter som erhålls från de tidigare beskrivna processerna i avsnitt 8.2 och 
8.3 kommer oftast i form av pulver, kristaller eller koncentrerad vätska. Dessa kan 
vidareförädlas för att antingen kombineras med andra näringsämnen eller bara för 
att bli lättare att hantera för lantbruket, till exempel ökar spridningsjämnheten med 
produkter som liknar mineralgödsel (Seppänen et al., 2020). Det är en fördel om 
den återvunna näringen från avlopp passerar gödselmedelstillverkarnas fabriker så 
att produkterna blir anpassade efter marknaden, både när det gäller de fysikaliska 
egenskaperna och när det gäller växtnäringsinnehåll (Rodhe et al., 2020). 

De vanligaste produkterna som lantbruket använder som förädlade gödselmedel 
kommer i form av prills, granuler och pellets.  

8.4.1 Prills och granuler 
En prill är en pärla av en fast kemisk förening som skapas genom att spruta vätska 
och sedan kyla dropparna. Gödselmedel, sprängmedel för gruvdrift och 
läkemedelstillverkning är vanliga användningsområden för denna teknik. De är 
inte komprimerade former av en kemikalie (likt vad som kan finnas i tabletter), 
utan är alltså kylda vätskor vilket ger en hög densitet (Kreber, 2022). Gödselmedel 
kan framställas från rena fraktioner eller blandas med t.ex. smält svavel eller 
tillsatser som lera. 

I granuleringsprocessen binds små partiklar samman för att skapa granuler. Både 
vätskan och ett bindemedel matas in som en ånga av små droppar i granulatorn. 
Små partiklar växer till av dimman av droppar som matas på tills den önskade 
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granulen bildas. Den roterande trumman och höga lufthastigheter möjliggör 
effektiv vätning, torkning och energitransport. 

Båda produkterna bildar sfäriska partiklar men det finns skillnader. Prills bildar 
mindre, mer homogena partiklar, där inga tillsatser behövs. Granulat å andra sidan 
bildar större och starkare partiklar, som är mer motståndskraftiga mot slitage 
orsakat av transport och kan blandas med andra granuler baserat på partikelstorlek 
till en homogen blandning. 

På process-sidan genererar prillning, utan några försiktighetsåtgärder, mer utsläpp 
än granulering. Det ger dock ett mycket billigare, mindre komplext och robust 
system och kan drivas med lägre energiförbrukning. Sammanfattningsvis är 
prillning en mer lämplig process när en billigare, homogen och ren produkt 
behövs, medan granulering är bättre rustad att producera dyrare, större och 
starkare partiklar som kan transporteras bättre. (Kreber, 2022) 

8.4.2 Pellets 
Pelletering innebär att råvaran pressas under tryck genom en avsmalnande kanal. 
Trycket uppnås genom en presskraft samt friktionsmotstånd i kanalen, där 
friktionen gör att temperaturen stiger. Parametrarna tryck, tid och temperatur är 
avgörande för ett bra resultat. Vissa råvaror behöver innan pressningen gå igenom 
någon form av förbehandling som sönderdelning, torkning eller malning. Innan 
pelletering kan även konditionering göras, oftast med ånga, för att värma och 
mjuka upp materialet. 

För att klassas som pellets får diametern inte överstiga 25 mm. Vanligast är 8 mm 
men 6 och 10 mm förekommer också. Den maximala längden är beroende av 
diametern, där ökad diameter ger ökad tillåten längd. Densitet och hållbarhet är 
viktiga kvalitetsmått. (JTi rapport Lantbruk och Industri nr 431). 

 

8.5 Exempel på anläggningar för behandling och 
utvinning av näring från avlopp 

8.5.1 Helsingborg, H+ 
I Helsingborg pågår arbetet med att utveckla området kring Oceanhamnen, inom 
projektet H+. Bostäderna och lokalerna som byggs utrustas med ”tre rör ut”, ett 
rör för klosettvatten, ett rör för BDT-vatten och ett rör för matavfall från 
matavfallskvarnar. Några av fastigheterna är redan byggda och inflyttade medan 
byggnation pågår för fler. Tanken bakom sorteringen av de olika fraktionerna är 
att ha ett mer koncentrerat näringsflöde till det nya reningsverket, RecoLab, för 
att på så sätt enklare kunna utvinna näring samt enklare kunna avskilja oönskade 
ämnen som läkemedelsrester m.m. Toaletterna i systemet är vakuumtoaletter, 
för att minska vatteninblandningen.  
 
I RecoLab finns tre delar, en utvecklingsanläggning, där inkommande fraktioner 
renas och hanteras, en utställningshall och en testbädd där olika 
forskningsprojekt m.m. kan bedrivas. I utvecklingsanläggningen leds 
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klosettvattnet in i en rötkammare varifrån vätskefasen sedan leds vidare för 
struvitextraktion tillsammans med vätskefasen från det rötade matavfallet. I 
struvitextraktionen kan struvit utvinnas. Från struvitextraktionen transporteras 
sedan vätskefasen till en ammoniakstripper för produktion av ammoniumsulfat. 
Från utvecklingsanläggningen får man en kväveprodukt, ammoniumsalt och en 
fosforprodukt (struvit) utöver den näring som kan hamnar i det avskilda slammet 
som också kan återanvändas för gödning. Produkterna kan certifieras enligt 
SPCR178. I utvecklingsanläggningen bildas även biogas i rötkamrarna, värme från 
BDT-vattnet återvinns för uppvärmning av t.ex. rötkamrarna och från BDT-
vattnet får man även ett renat vatten med god kvalitet, som kan användas som 
ett tekniskt vatten i nuläget, och eventuellt i framtiden som ett dricksvatten. 
 
För mer information se: www.recolab.se.  

8.5.2 Anläggningar i Europa 
I Europa finns det flertalet anläggningar för behandling och utvinning av näring 
från avloppsfraktioner. De flesta sådana anläggningar bygger på en inledande 
rötning av klosettvatten där vätskefasen sedan genomgår en struvitextraktion så 
att struvit kan utvinnas. Vätskefasen från struvitextraktionen tillförs sedan i 
några av fallen en ammoniakstripper för produktion av ammoniumsulfat. 
Anläggningar med rötning och struvitfällning, där vissa även har en 
ammoniakstripper, återfinns t.ex. i Vigo, Spanien; Ghent, Belgien; Sneek, 
Nederländerna; DEUS 21, Tyskland (Gisle, 2021). 
 

8.6 Exempel på anläggningar för behandling av 
gödsel 

 
I Europa finns flera storskaliga anläggningar för behandling av gödsel från 
djurgårdar i syfte att utvinna energi och att göra gödseln möjlig att transportera 
till en annan plats. Djurgårdarna är ofta stora och koncentrerade till vissa 
regioner, medan odlingsmarken ligger på andra platser. Metoderna har 
utvecklats under de senaste åren, och då det finns många likheter mellan gödsel 
och avlopp, så kan vi dra lärdom av erfarenheterna från dessa anläggningar då vi 
planerar för behandling och återvinning av näring från avlopp här i Sverige. I 
följande avsnitt presenteras tre gödselanläggningar i Europa och en i Kalmar.  

8.6.1 Gödselseparering på Groot Zevert Digestion med Nijhuis genius  
Vid biogasanläggningen Groot Zevert Digestion i Nederländerna finns sedan 2019 
en fullskalig, högteknologisk gödselseparatoranläggning som drivs av företaget 
Nijhuis. På anläggningen rötas först stallgödseln i en biogasanläggning för att 
sedan separeras i olika fraktioner, se Tabell 18. De olika fraktionerna sätts 
samman i skräddarsydda gödselmedel för främst den lokala marknaden. 
Grundtanken var att de skräddarsydda gödselmedlen helt ska ersätta 
användningen av mineralgödsel och komplettera gårdarnas grundgödsling med 
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stallgödsel. Företaget är en nettoproducent av energi genom rötningsprocessen 
trots att stora mängder energi förbrukas under separeringen. 
 

Tabell 18. Fördelning av massa och näringskoncentration i fraktionerna efter separering på Nijhuis 
Genius 

Fraktion Andel av 
volymen, % 

Koncentration av näring, % 
 

Gödselfiber 10-20  
 

3-6 % P 
 

Flytande 
ammoniumsulfat 

5-10 7-8 % N 
 

 
Kaliumlösning 

 
5-10 

 
7-10 % K 
 

Kalciumfosfat 
 
Vatten  

<1% 
 
60-80 

20 % P 

 
Separeringen sker genom att kombinera flera etablerade tekniker: 
 

Steg 1. Frånskiljning av fosfor  
Först sker en frånskiljning av organiskt material med hjälp av en skruvpress följt 
av en dekantercentrifug. Den frånskilda gödselfibern tillförs sedan fyra liter 
svavelsyra/ton gödselfiber och genom detta sänks pH ner till cirka 5,5. Processen 
skummar mycket och tar ungefär 1,5 timmar. Cirka 80 % av fosforn från 
gödselfibern återfinns sedan i syralösningen medan cirka 20 % finns i den 
kvarvarande gödselfibern. Den fosforrika syralösningen tillförs sedan 
kalciumhydroxid (CaOH) vilket höjer pH och medför att det bildas fasta partiklar 
av kalciumfosfat som sedimenterar i vätskan. Kalciumfosfaten kan frånskiljas våt 
och användas vid produktion av gödselpellets, eller torkas inför transport. 
Mängden kalciumfosfat utgör en mindre andel än 1 % av totalvolymen. 

Steg 2. Ammoniumstripping  
Gödselvätskan efter separeringen i skruvpressen eller dekantercentrifugen 
upphettas så att ammonium och delar av vattnet förångas. Detta genomförs 
under reducerat tryck för att minska energiåtgången. Vattenångan med 
ammoniak leds sedan genom en skrubber med svavelsyra vilket gör att 
ammoniaken löses i syran och ammoniumsulfat bildas. Ammoniumsulfaten 
innehåller cirka 7-8 % kväve och kan spridas direkt i fält eller användas för 
produktion av gödselpellets eller mineralgödsel. 

Steg 3. Frånskiljning av kalium genom omvänd osmos 
Den resterande vätskan efter ammoniumstrippningen innehåller bl.a. kalium. 
Vätskan filtreras under tryck genom ett membranfilter. Genom filtret kommer 
relativt rent vatten, medan kaliumet är kvar i en lite trögflytande svart lösning. 
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Kaliumhalten i lösningen är cirka 7-10 % och passar för exempelvis gödsling av 
potatis.  

8.6.2 Högteknologisk gödselseparering på Arbio BVBA, Arendonk, Belgien  
På anläggningen fermenteras 90 000 ton substrat varav 50 000 ton grisgödsel. 
Företaget har fyra rötkammare och biogasprocessen är termofil (52,5 °C). En av 
rötkamrarna används för hygienisering och i den rötkammaren är temperaturen 
53 °C. Enligt företaget räcker det med rötning i 53 °C i minst 90 minuter för att få 
en godkänd hygienisering. När gödseln är rötad (60 dagars uppehållstid) tillförs 
en blandning av olika flockuleringsmedel och därefter separeras gödseln med 
hjälp av en bältpress. De har använt en gödselcentrifug tidigare, men för att få 
ett bra resultat krävde centrifugen en tillsats av mer än dubbelt så mycket 
flockuleringsmedel, vilket blev allt för kostsamt. Gödselfibern torkas med hjälp av 
varmluft ner till cirka 10-15% vattenhalt. Varmluften som torkar gödselfibern leds 
in i en svavelsyraskrubber för att renas från ammoniak. Ammoniumsulfaten som 
bildas hanteras som flytande produkt (men kan också indunstas). Därefter leds 
luften genom ett biofilter som består av en bädd med rötter och grot (grenar och 
toppar från skogsbruksspill). Biofiltret renar luften från luktolägenheter och 
vattenångan avdunstar så att de inte behöver lagra den. Vätskefraktionen som 
blir kvar kan användas för bevattning. 

8.6.3 Groenewoud Gas, Sint-Oedenrode, Nederländerna 
Till Groenewoud Gas levereras färsk kogödsel dagligen från 16 lokala 
mjölkproducenter. Den producerade biogasen renas och pumpas ut på 
naturgasnätet. Biogasen innehåller 60% metan, resten består av koldioxid och 
vatten. Den årliga produktionen av gas räcker till 750 hushåll. 

Efter biogasreaktorn separeras rötresten i en centrifug. Den torra fraktionen 
torkas och pressas till en kogödselpellets. Den saluförs till hushåll och 
grönsaksodlare. Näringsinnehållet i pelletsen är:  

Kväve   21,9 g/kg 

Fosfor  14,9 g/kg 

Kalium (K2O)  16,1 g/kg 

Organiskt material 700 g/kg. 

 

Vätskefraktionen strippas och scrubbas vilket resulterar i en 
ammoniumsulfatlösning med 8% N-innehåll samt en lösning med högt 
kaliuminnehåll och lite kväve och fosfor. Ammoniumsulfatlösningen används av 
mjölkproducenterna som gödningsmedel och kaliumlösningen och säljs som ett 
ekologiskt gödselmedel. 

8.6.4 More Biogas Småland AB, i Kalmar 
More Biogas Småland AB är ett företag med sin anläggning strax utanför Kalmar. 
Företaget ägs av lokala lantbrukare (ett tjugotal lantbrukare var delägare år 
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2017). På anläggningen samrötas gödsel från de delaktiga lantbrukarna och 
matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna. Produkten blir en 
komprimerad fordonsgas för lokal användning.  

Anläggningen kan hantera cirka 90 000 ton substrat per år där substratet består 
av en blandning av flytgödsel från nöt och svin, fastgödsel från kyckling/höns och 
matavfall från Kretslopp Sydost (tidigare KSRR). Substratet tas emot i en 
mottagningstank och sönderdelas sedan varpå det hygieniseras i 70 °C i en 
timme (pastörisering) efter vilket substratet rötas i en termofil rötkammare. 
Produkten blir dels biogas, som omvandlas till fordonsgas, och dels biogödsel. 
Innehållet i biogödseln påverkas av substratblandningen där kväve- och 
fosforhalten är högre än i nötgödsel men lägre än i grisgödsel. Biogödseln 
avvattnas till tre olika typer av biogödsel, där avvattningsgraden påverkar 
sammansättningen av växtnäringsämnen för att varje lantbrukare ska få en 
produkt med lämplig sammansättning tillbaka till gården. 

Mängden biogödsel som kan produceras från 90 000 ton substrat är cirka 90 000 
ton biogödsel med en TS-halt på cirka 6 %. Den biotillgängliga halten av kväve är 
högre i biogödseln än i stallgödseln som används som substrat, eftersom 
organiskt material bryts ner i rötningsprocessen och kväve frigörs. Den årliga 
produktionen av biogödsel innehåller cirka 400 ton kväve (65% i form av 
ammonium), 80 ton fosfor, 250 ton kalium och 50 ton svavel (Edström, 2021). 

För mer information se: www.morebiogas.se.  

8.6.5 Olika metoder för hygienisering av stallgödsel 
Hygienisering av stallgödsel behövs om slutprodukten ska kunna säljas till 
konsumenter. Dessa tre metoder används på europeiska gödselanläggningar: 

1. Höja pH med hjälp av kaliumhydroxid (KOH) till pH 9.  

2. Sänka pH med hjälp av svavelsyra till pH 5.  

3. Röta gödsel i minst 53 °C i minst 90 minuter.  

Dessa metoder kräver mindre investering än att bygga en konventionell 
hygieniseringsanläggning där gödsel upphettas i 70 °C i en timma. Det gör det 
också möjligt att hygienisera en begränsad del av gödseln utan några större 
investeringar.  
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9. Livsmedelsbranschens syn på 
cirkulerad växtnäring 

Kontakt har tagits med ett antal livsmedelsproducenter för att undersöka hur 
intresset är för cirkulerad växtnäring från avlopp. Svar har sammanställts från 
följande företag: Nordic Sugar, Lantmännen, Livsmedelsföretagen (6 
medlemmar, mest kvarnföretag), Orkla, Absolut, Valio, Oatly, IP Sigill, KRAV 
(Tabell 19). Om möjligt har företagens hållbarhetschef eller personer med 
motsvarande tjänst intervjuats. 

Kännedomen om certifieringen SPCR178 varierar bland de intervjuade men den 
är inte välkänd. Kunskapen om vad källsorterade avloppsfraktioner är och vad 
SPCR178 innebär är vag. De som känner till SPCR178 tycker att det är bra att det 
finns ett regelverk för hanteringen av avloppsfraktioner. Liknande resultat 
framkom i en undersökning från 2017 som gjordes bland Avfall Sveriges 
medlemmar, vilka ansvarar för avfallsfraktioner från enskilda avlopp (Avfall 
Sverige, 2017). 
 
De flesta känner till Revaq, och några företag tillåter att Revaq-certifierat slam 
används. Revaq särskiljs av vissa från andra typer av avloppsgödsel, i och med att 
det är en känd certifiering. Inget företag skiljer på källsorterade avloppsfraktioner 
och andra typer av avloppsgödsel. 
 
Kravet på karenstid varierar mellan 1-3 år bland de som tillåter någon sorts 
avloppsgödsel. Bland de som inte tillåter avloppsgödsel kan karenstiden innan 
odling av livsmedelsprodukter för svenska marknaden vara upp till 7 år. 
Karenstiden kan skilja sig beroende på om gödselmedlet är certifierat (Revaq) 
eller om det inte är certifierat. Karenstid krävs av vissa företag för att minska 
risken överföring av smittämnen, men även för att eventuella föroreningar ska 
kunna klinga av innan odling av deras produkter. Det kan vara värt att notera att 
Lantmännen särskiljer på odling av livsmedel och odling av foder och 
energiväxter. För de sistnämnda är det tillåtet att använda certifierad 
avloppsgödsel (Revaq/SPCR 178). 
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Tabell 19. Syn på cirkulerad växtnäring från avlopp hos några intervjuade livsmedelsföretag och 
certifieringsföretag. 

Livsmedelsföretag Tillåter 
avloppsgödsel1  

Känner 
till 
SPCR178 

Karenstid 

Nordic Sugar Nej, till 
källsorterade 
avloppsfraktioner 
Ja, till Revaq 

Nej 1 år före odling av 
betor, för Revaq 

Lantmännen Ja, till foder, export 
och energiväxter om 
certifierat. 
Nej, till livsmedel för 
svenska marknaden 

Ja 7 år innan odling av 
livsmedels-produkter 
för svenska 
marknaden 

Livsmedels-
företagen 
(6 medlemmar, 
huvudsakligen 
kvarnföretag ) 

Nej Ja  

Sigill Nej Ja 5 år innan certifierad 
odling 

Absolut Ja  
Källsorterade 
avloppsfraktioner är 
ej specifikt reglerat, 
hanteras som näring 
från reningsverk  

Ja 1 år före odling av 
livsmedelsprodukter 
för Revaq 
3 år före odling av 
livsmedelsprodukter 
för övrig näring från 
reningsverk 

Orkla Nej, följer Svenskt 
sigill 
Källsorterade 
avloppsfraktioner är 
ej specifikt reglerat 

Nej Följer Svenskt sigill 

KRAV2 Nej, följer EU-
lagstiftning 

 
2 år 

Valio Ja, om behandlad så 
att den klarar krav 
från EU-lagstiftning 
(hygieniserad och 
låga halter 
tungmetaller) 

Nej Får inte spridas 
ovanpå jorden, måste 
myllas  

Oatly Nej Nej  
1 Källsorterade avloppsfraktioner, slam, Revaq, SPCR178  
2 Endast info via hemsida. 

 
Det finns flera saker som efterfrågas innan de intervjuade livsmedelsföretagen 
kan börja överväga att tillåta källsorterade avloppsfraktioner. Läkemedelsrester 
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och andra ämnen som upplevs som farliga (t.ex. tungmetaller, hormonstörande 
organiska ämnen, mikroplaster, antibiotika och hormonpreparat) bör undersökas 
i och med certifiering. Detta saknas idag till viss del i SPCR178. Företagen 
efterfrågar att gödseln ska vara garanterat fri från farliga ämnen. Bättre 
kontrollprogram efterfrågas också för att upprätthålla certifieringens betydelse. 
 
Många företag upplever att användningen av avlopp som gödsel, oavsett sort, 
skapar osäkerhet hos konsumenterna. Certifiering av källsorterade 
avloppsfraktioner kan delvis motverka denna osäkerhet. Utöver det efterfrågas 
också mer forskning för att visa på att avloppsgödsel inte påverkar 
livsmedelssäkerheten. Marknadsföringsmässigt vill de intervjuade 
livsmedelsproducenterna känna sig trygga med att användning av gödsel från 
avlopp inte kommer påverka deras varumärke negativt. 
 

10. Råd till fortsatt arbete  

Acceptansen för alternativa eller nya lösningar kan i vissa fall vara lägre än för 
den mer konventionella avloppstekniken hos driftpersonal, användare och 
beslutsfattare. Kunskap om och erfarenhet av det system man har idag är 
naturligtvis större. Det är därför viktigt att den nya tekniken fungerar bra 
praktiskt. Satsa på driftsäkra system snarare än den senaste tekniken för 
hygienisering, behandling och produktion av gödselmedel från källsorterat 
avlopp. Testa ny teknik i liten skala först. Bygg ut stegvis och var beredd på att 
justera planerna utifrån driftserfarenheter. Ta del av de erfarenheter som finns 
på gödselsidan, t.ex. genom studiebesök och dialog med driftspersonal. 
 
Dra lärdom av de erfarenheter som finns av biogödsel, ett cirkulärt gödselmedel 
som är relativt nytt3 på marknaden. Många frågeställningar där är liknande de 
som finns kring källsorterade avloppsfraktioner. De som har lyckats bäst med 
avsättningen av biogödsel är de biogödselproducenter som arbetat långsiktigt 
och de som låtit lantbrukarna vara delaktiga i biogasutbyggnaden från start 
(Svensson och Odhner, 2015). 
 
Möjligheten att sprida källsorterade avloppsfraktioner som gödselmedel styrs 
förutom av det regelverk som beskrivs i avsnitt 3, också av de regler som 
livsmedelsbranschen, de som köper produkterna, har satt upp. Olika 
livsmedelsföretag har olika regler kring gödsling med avloppsprodukter. 
Lantbrukare levererar till olika livsmedelsföretag från olika fält och under olika år. 
För att förutsättningarna för användning av cirkulära gödselmedel ska förbättras 
behöver en samsyn finnas inom livsmedelsbranschen kring vilka krav som ska 
ställas på kvalitet, karenstider osv. I dagsläget begränsas möjligheten till 
avsättning av de odlade produkterna på den svenska marknaden om gödsling 
med cirkulära gödselmedel från avlopp sker. För lantbrukaren återstår då 
produktion av energigrödor, foder eller för export.  

                                                             
3 Biogödsel har funnits sedan 1999, då SPCR 120 formades. 
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För att såväl lantbrukare som livsmedelsföretag och konsumenter ska känna sig 
trygga med källsorterade avloppsfraktioner som gödselmedel behöver kvalitet 
utvärderas och tydligt redovisas, gärna också i form av långliggande fältförsök, 
fältvisningar och demonstrationsodlingar. Jämförelser behöver göras med andra 
gödselmedel på marknaden såväl mineralgödsel som andra organiska 
gödselmedel, t.ex. stallgödsel. Detta gäller både eventuell förekomst av 
oönskade ämnen såsom kadmium eller läkemedelsrester och positiva effekter 
såsom gödselvärde och organiskt material.  
 
Efterfrågan på alternativ till handelsgödsel har ökat inom lantbruket som ett 
resultat av den kraftiga kostnadsökning som skett den senaste tiden (2022). Det 
finns också ett ökat intresse för cirkulär näring av miljöskäl och för att minska 
beroendet av importerad näring i en osäker tid. För att cirkulär näring från 
källsorterat avlopp ska kunna efterfrågas av lantbruket behöver produkter finnas 
på marknaden. Idag finns källsorterat avlopp som gödselmedel bara på ett fåtal 
platser i landet, och kännedomen om produkten är således liten. 
 
 

11. Slutsatser 

 Det finns ett ökat intresse i samhället för cirkulär näring, men det finns 
ännu inga styrmedel för att öka återvinningen av näring från avlopp. 
Därför finns också få praktiska exempel. 

 Det krävs inte så stora arealer för att nyttiggöra mängden näringsämnen 
som kommer att produceras i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, cirka 
30 ton kväve, 4 ton fosfor och 10 ton kalium per år. En eller två 
medelstora lantbruk, med cirka 200 - 400 hektar åker, har tillräckligt med 
arealer för att ta emot all näring. Inom tre mils radie från Loudden finns 
18 000 hektar åkermark. 

 Volymerna klosettvatten som genereras inom ett större urbant område 
såsom Norra Djurgårdsstaden är stora men i stort sett hanterbara i 
lantbruket som våtfraktion vad gäller lagring och spridning. De stora 
volymerna att hantera och transportera i staden samt kostnaderna det 
medför är framförallt de viktigaste orsakerna till att en uppkoncentrering 
av klosettvattnet är nödvändig. 

 Efterfrågan på alternativ till handelsgödsel har ökat inom lantbruket som 
ett resultat av den kraftiga kostnadsökning som skett den senaste tiden. 
Det finns också ett intresse att minska beroendet av importerad näring i 
en osäker tid. 

 Det finns ett intresse för att använda organiska gödselmedel, även hos 
lantbrukare som idag enbart använder mineralgödsel. Störst intresse 
visas för biogödsel, men många kan även tänka sig att sprida gödsel från 
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olika avloppsfraktioner så länge det inte försvårar vid försäljning av 
grödan. 

 Återvunnen näring från avlopp kan produceras i former som passar för 
lantbrukets befintliga maskinpark. Den kan vara både i lättillgänglig form 
och mer långsamverkande beroende på vilken produkt och teknik som 
används. Båda formerna är av intresse för lantbruket.  

 I Europa finns flera storskaliga anläggningar för behandling av gödsel från 
djurgårdar i syfte att utvinna energi och att göra gödseln möjlig att 
transportera till en annan plats. Vi kan dra lärdom av erfarenheterna från 
dessa anläggningar då vi planerar för behandling och återvinning av 
näring från avlopp här i Sverige.  

 Kännedomen om klosettvatten som gödselmedel är liten bland 
livsmedelsföretagen. Ingen skillnad görs på slam och källsorterade 
fraktioner och certifieringssystemet SPCR 178 är okänt för många.  

 Många livsmedelsföretag upplever att användningen av gödsel från 
avlopp, oavsett sort, skapar osäkerhet hos konsumenterna. Företagen 
efterfrågar att gödselmedlet ska vara garanterat fritt från farliga ämnen 
och vill känna sig trygga med att användning av gödsel från avlopp inte 
kommer påverka deras varumärke negativt. 
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