Forskning skapar

trygghet

För oss på Biototal är det viktigt att grunda
våra produkter, vår kunskap och
ställningstaganden i både praktik och
forskning. Vi håller oss uppdaterade och
bjuder därför på en serie intervjuer både
med framstående forskare och med
lantbrukare. Först ut är två artiklar med
professor Mikael Pell vid SLU.
Avloppsslam är den restfraktion som uppstår
vid rening av avloppsvatten. Det bildas året runt
dygnet runt – ca 1 miljon ton per år (2008 214
000 ton ts). De vanligaste användningsområdena
är jordtillverkning och växtetablering samt som
gödning inom lantbruket. 2010 spreds uppemot
20 % av det producerade slammet på åkermark.

Mikael Pell är professor i mikrobiologi vid SLU
och engagerad i ett antal forskningsprojekt som
berör både biogödsel och avloppsslam. Jag åkte
dit för att diskutera möjligheter och svårigheter
med dessa biprodukter. I den första artikeln berör
vi just avloppsslam.
Hur började slamforskningen på SLU?
På 90-talet förkunnade Naturvårdsverket att
avloppsslam skulle börja användas i lantbruket.
Då satte man sig i en situation där man var tvungen att fråga sig om man kunde garantera att
slammet var riskfritt. På SLU startades ett forskningsprogram där målet var att utveckla mikrobiella testsystem som på ett smidigt sätt skulle
kunna screena slammet. Vi tittade alltså på hur
mikroberna i marken påverkades av slamanvändning. Den här typen av screening fungerar mycket
bra. Vi har använt testsystemet i labbstudier och
parallellt med dessa kört ett fältförsök som heter
ORC – Organiska Restprodukter i Cirkulation där
vi har både slam- och biogödselled och jämför
dem med kompost, svinflytgödsel, nötgödsel, NPK
och ogödslade led. ORC-försöket är ett samarbete
med Mälardalens högskola (MDH) och Vafab Miljö
AB i Västerås.

Mikael utanför sin arbetsplats på SLU i Uppsala.
Foto: Julia Fransson.

Vad ser ni för resultat av ORC-försöket?
Vår hypotes var att mikroberna skulle reagera
snabbare med de organiska gödselmedlen än
med de kemiska, men vi har insett att reaktionen
i marken är ganska långsam. Mikroberna reagerar helt klart positivt – men inte så fort som vi
trodde. Vi har i största möjliga mån försökt gödsla vid den tidpunkt och med den mängd som en
lantbrukare skulle gödsla med. Vi kan tydligt säga
att vi inte har några negativa effekter, vare sig av
slammet eller av något av de andra leden. Vi har
också sett det här försöket som ett demonstrationsförsök gentemot lantbrukare, för att visa att
slam och biogödsel fungerar lika bra som några
andra gödselmedel.
Vad upplever du är positivt med slam?
Du får ut mycket av den fosfor som vi behöver
återvinna, men även andra viktiga näringsämnen
och det viktiga organiska materialet.

I flaskorna finns jord och det ämne som ska testas, i det här fallet slam (t.h). Vid test av denitrifikation tas gasprover sedan ut
och analyseras (t.v). Foto: Mikael Pell (t.v), Julia Fransson (t.h).

Mikael sitter även med i den vetenskapliga kommittén för REVAQ – det certifieringssystem som
inte bara kontrollerar och reglerar innehållet utan
även jobbar för att hela tiden förbättra slammet.
Denna typ av förbättringssystem kallas för uppströmsarbete och sätter fokus på hur vi använder
kemikalier i samhället samt hur vi kan minska
användningen. REVAQ startade som ett
utvecklingsprojekt 2002. Det certifieringssystem
som finns idag ägs av Svenskt Vatten och inleddes
2008 med hjälp av vattentjänstbranschen, LRF,
Lantmännen och dagligvaruhandeln. 2010 var 32
reningsverk anslutna till REVAQ, vilket innebär
ca 3 979 000 personer. Ca 65 % av det slam som
sprids på åkermark är REVAQ-certifierat.
Hur ser du på REVAQ-certifieringen?
Man måste fortfarande vara försiktig med slam
och ha den ödmjuka inställningen att det kan
finnas något i det som inte är bra. Jag tycker att
det ska kontrolleras på det sättet som REVAQ jobbar. Certifieringssystemet driver på utvecklingen
av slammet till det bättre. Reningsverken går ut
till industrierna med vilka kemikalier som bör
fasas ut, vilka som bör användas mindre och gör

Mikael Pell är född 1955 i Västervik. Han är utbildad i
kemi och biologi vid universiteten i Linköping och Uppsala. 1991 disputerade han i avloppsvattenrening vid
SLU och är sedan 2011 professor i mikrobiologi. Hans
forskning handlar om hur åkermarkens mikroorganismer
påverkas av användning av organiska gödselmedel och
återföring av organiska restprodukter.
Vill du läsa mer om ORC-försöket? Gå in på:

http://www.vafabmiljo.se/filarkiv/pdf/vaxtkraft/orc2001.pdf
http://www.vafabmiljo.se/filarkiv/pdf/slutrapport%20orc.pdf

en plan för hur det ska gå till. Hade vi inte använt
slammet i lantbruket hade den här pressen aldrig
satts på reningsverken och då hade vi levt kvar
i det slam som fanns för 30-40 år sedan. Många
lever kvar i debatten om hur slammet var på 70och 80-talet, då metallhalterna var höga. Idag har
halterna minskat dramatiskt och fortsätter att
minska. I våra försök, som har pågått sedan 90talet, ser vi fortfarande ingen negativ påverkan på
markekosystemet med slam.
Vilka är de stora utmaningarna med slam?
Den stora utmaningen är att få en trovärdig
diskussion om de organiska föroreningarna som
kan finnas i slam. Många tror att de stannar i
slammet, men eftersom många av ämnena är vattenlösliga så går de med vattnet ut i vattendragen
och stannar alltså inte kvar i slammet. Forskning
visar även att de flesta av de ämnena som stannar i slammet bryts ner i kontakt med markens
mikroorganismer.

Vad tror du är lösningen?
Jag tror på REVAQ-systemet eftersom det sätter
press på de som producerar och levererar slam.
Avloppsreningsverk som är certifierade enligt
REVAQ har en hög ambitionsnivå och ju fler som
använder systemet desto snabbare kommer
utvecklingen att gå. Självklart skulle jag även vilja
se mer forskning. Forskning skapar trygghet och
jag tror att vi kommer komma fram till att det inte
finns så stora problem med slam. 
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