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Naturvårdsverkets nya rapport om regler för slamspridning 

missar målet: minskad tillförsel av gifter i miljön! 
 

”Hållbar återföring av fosfor 
Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen – Rapport 6580” 
 

Slamspridningen har de senaste åren kritiserats hårt från många håll med kravet att den skall 

upphöra omgående, bl a från Läkare för Miljön och Naturskyddsföreningen. Skogsstyrelsen är 

restriktiv och anser att det behövs mer forskning om slamspridningens miljöeffekter. Och nyligen 

visade Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin att riskerna med slamspridning är betydande, att den 

agronomiska nyttan är liten och att eldning av slam med efterföljande extraktion av fosfor ger 

betydande miljöfördelar, destruktion av oönskade organiska substanser och smittor samt en 

effektivare återvinning av fosfor. 
    

Naturvårdsverkets nya rapport visar avgörande brister i flera avseenden: 
 

Naturvårdsverket ignorerar regeringens krav att utgångspunkten skall vara miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. 
   I regeringens direktiv för Naturvårdsverkets utredning ”Uppdrag om hållbar återföring av fosfor” 
(2012-02-02, M2012/317/Ke) anges bl a: ”Utgångspunkten för förslagen skall vara 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.” Dessutom ”ska Naturvårdsverket genomföra uppdraget efter 
samråd med Kemikalieinspektionen” just för att få enighet hos myndigheterna i slamfrågan. 
   Naturvårdsverket beaktar inte Kemikalieinspektionens yttrande i rapporten:  
”KemI anser att spridning av slam på åkermark inte är i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eller 
Generationsmålet. De anser att det inte heller på lång sikt är förenligt med Giftfri miljö att återföra 
fosfor via intakt (rötat) slam till åkermarken.” (sid 200). 
 

Gränsvärden utformas så att reningsverken blir kvitt slammet – inte så att de skyddar miljön och 

vår och kommande generationers hälsa. 

I stället för att ställa krav så att hälsan för oss och kommande släkten inte äventyras, så har man 

anpassat gränsvärden och regler så att avloppsreningsverken skall bli kvitt sitt kemiska avfall på 

enklast möjliga sätt: att dumpa det på jordbruksmark.  

   Detta märks tydligast när det gäller kadmium. Medicinsk kadmiumforskning är överens om att 

kadmiumhalten i åkerjord, spannmål och njurar inte får öka mer – tvärtom måste den minska. Trots 

detta medger Naturvårdsverket, att betydligt mer kadmium i slam får tillföras åkermarken än det 

som förs bort med grödan. Utvecklingen går m a o åt fel håll.  

   Gravida, småbarnsföräldrar och kvinnor i fertil ålder (vilka riskerar njurskador) tvingas agera. Inte 

heller kvinnor efter menopausen (som riskerar livmodercancer) skall godta detta agerande från en 

statlig myndighet med denna uppenbara brist på ansvar. Naturvårdsverket har ett namn som 

förpliktigar.  
 

En fortsatt smygande förgiftning av åkermarken. 

Naturvårdsverkets gränsvärden utgår från de faktiska halterna i slam och godtar därmed alla 

anslutningar och påslag till avloppsnätet: lakvatten från avfallsupplag, fällningskemikalier i 

reningsverken, korrosion från metaller i samhället som kommer med dagvatten och från 

vattenledningar (koppar), biltvättar, sjukhus etc.  
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Gränsvärden utformas utifrån detta – alltså inte utifrån vad som är hälsosamt och ger balans och 

uthållighet. Därmed blir tillförseln av metaller per hektar långt större än det som förs bort med 

grödan. Se bilaga 1. 
 

Många oönskade metaller kontrolleras inte och ökar snabbt i åkerjordarna. 

Ett stort antal metaller och andra beständiga element i slammet skall inte kontrolleras alls. 

Gränsvärden saknas. Naturvårdsverkets rapport 5148 visar att exempelvis för ämnena Volfram, 

Antimon, Vismut, Tenn med flera, ökar halterna i åkermark snabbt vid slamspridning. Efter mindre än 

4 års slamspridning kan guldhalten i åkermark i värsta fall fördubblas enligt rapporten! 

   Eftersom metaller och grundämnen på det hela taget inte kan tas bort i efterhand, utan kommer 

att plåga alla kommande släkten, måste denna av Naturvårdsverket anvisade uppbyggnad av dessa 

ämnen förhindras till varje pris.  
 

Felaktig kritik från branschorganet Svenskt Vatten. 

Svenskt Vatten har påstått att Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden skulle leda till att ”en 

dagens rätt på vilken lunchrestaurang som helst uppfattas som miljöfarligt avfall”. Detta är befängt. I 

själva verket är gränsvärdena för slam satta 10 – 100 – 1000 ggr högre än de faktiska halterna av 

metaller i vår mat.  

   Felet i Svenskt Vattens resonemang är att man vill ha så höga gränsvärden att man kan lägga 

förorenade rötrester från biogasproduktion på jordbruksmark. Och man kan undra: varifrån kommer 

det miljöfarliga i maten på lunchrestaurangerna? Rimligen från de förorenade lantbruksprodukter 

som använts.  

    I bilaga 3 visas hur stor del av tungmetallerna i slam som kommer från mat och från andra källor.  
Skillnaden är groteskt stor. Bidraget av tungmetaller från maten är mycket litet för de angivna 8 
metallerna. Om Naturvårdsverket verkligen skulle vilja få till stånd ett uthålligt kretslopp skulle man 
sänka gränsvärdena för metallhalter i slammet med mellan 3 gånger (zink) och nära 100 gånger (bly). 
Men då skulle inte industrisektorn och reningsverken kunna fylla slammet med sina avfallsmetaller.  
   Naturvårdsverket anser uppenbarligen att detta är viktigare än att få till stånd en ren växtnäring, en 
uthållig återföring av fosfor samt att skydda våra och kommande generationers barn från miljögifter.  
 

En lång rad missförhållanden. 

Det är ett faktum att gränsvärden saknas för cirka 99,99 procent av de uppemot 100 000-tals 

främmande ämnen som anses finnas i slammet. Detta utnyttjas medvetet av avfallssektorn på så 

sätt, att man fyller slammet med olika typer av avfall, som saknar gränsvärden.  

   Här kan nämnas att man inte begränsar tillförseln av stora mängder järn- och aluminiumhaltigt 

avfall till slammet. Mängden järn- och aluminiumavfall i det svenska slammet är därför långt större 

än mängden fosfor, det grundämne man påstår sig vilja nyttiggöra.  

    I Göteborg (Ryaverken) är exempelvis halten av järn och aluminium i slammet cirka 12 procent 

medan fosforhalten ligger vid 3 procent. Det betyder att spridning av detta slam kan liknas vid 

följande: En lastbil som är tillverkad av järn och aluminium väger 20 ton är lastad med 5 ton fosfor. 

Att sprida Ryaverkets slam på jordbruksmark motsvaras av att både hela lastbilen och lasten av fosfor 

deponeras på åkermarken. Om allt svenskt slam skulle deponeras i jordbruket, motsvaras detta av att 

cirka 1 000 sådana lastbilar dumpas i vår livsmedelsproduktion - varje år.  

   Man tar också emot oerhört giftiga avfallsprodukter, t ex processvatten från sopförbränningens 

rökgasrening med ett kaos av miljögifter.  

Man tar emot enorma mängder med aluminiumavfall (exempelvis 1 000 ton per år i Göteborg) från 

reningen av dricksvatten. Där finns alla föroreningar man försöker ta bort. Se bilaga 2. 
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       Bristen på relevanta gränsvärden för slamspridning utnyttjas också i andra sammanhang i vårt 

avfallsplågade samhälle. Byggavfall från rivningar kallas ”gipsavfall” och innehåller metaller, lim, 

målarfärg etc. Detta anses vara bra att dumpa på jordbruksmark. På så sätt utnyttjas 

slamspridningens generella brist på gränsvärden även för annat avfall. 

 

Etiska principer saknas. 

Det finns en rad anslutningar till reningsverken och slammet som skall kritiseras av etiska skäl, t ex 

rester från sjukhusens obduktionsavdelningar.  

 

Slamkadmium kan läggas på de sista arealerna med låga kadmiumhalter. 

Ett annat oacceptabelt fenomen är, att det inte finns någon som helst ambition att skydda de arealer 

som verkligen fortfarande har låga kadmiumhalter (för produktion av exempelvis barnmat). Där skall 

man enligt Naturvårdsverket kunna sprida slam, men inte där halten i jorden är högre. 

    Barnmatstillverkarna söker, pressade av småbarnsföräldrars befogade och växande oro, efter 

spannmål från arealer med lägsta möjliga kadmiumhalt, vilket blir allt svårare när slamspridarna med 

Naturvårdsverkets bistånd saboterar denna ambition. 

 

Läkemedelsrester, hormoner och radioaktiva ämnen 

Inga bestämmelser finns heller om slammets innehåll av läkemedelsrester, hormoner och radioaktiva 

ämnen från sjukhusens diagnoser och cancerbehandling, samt från mätningar inom industrin. 

Gränsvärden saknas även för detta ohälsosamma avfall. 

 

Hundratusentals kemikalier samt miljögifter i slam och mjölk. 

Ingen hänsyn tas heller till de sannolikt 100 000-tals okända och nästan undantagslöst otestade 

kemikalier och deras nedbrytningsprodukter, samt de flesta vanliga miljögifter som finns i slam. I 

mjölk finns i dag exempelvis ett stort antal av våra svåraste och mest svårnedbrytbara miljögifter, 

vilket är nästan okänt hos allmänheten. Intaget av dessa gifter från mjölk, ägg och kött är enligt 

Livsmedelsverket avsevärt större än det rekommenderade intaget av ”fet Östersjöfisk”, som enligt 

Livsmedelsverket inte bör ätas mer än 2 – 3 ggr per år.  

   Sådana ämnen i mjölk är till exempel DDT, DDE, Hexaklorbensen, Hexaklorcyklohexan – där 

gränsvärden saknas och halterna i slam får vara hur höga som helst. I kött och ägg, men även i 

spannmålsprodukter, finns det starkt cancerframkallande miljögifter Benso(a)pyren. Detta miljögift 

finns i höga halter i slam, men saknar också gränsvärde och lämnas vind för våg. 

 

En nyupptäckt spridningsväg för slammets miljögifter. 

WHO uppgav nyligen i en alarmerande rapport, att miljögifter i slammet avdunstar till lufthavet. 

Därmed faller de ned på all gröda, oavsett var slammet sprids. Man kan lätt visa att så är fallet 

genom att analysera grödan, då så gott som alla odlade produkter nås av luftnedfallet. 

   Om olika varumärken idag påstår att deras råvaror inte odlas på slamspridda arealer, vittnar detta 

om att de har en förlegad och för konsumenterna farlig syn på spridningen av slamgifter.              
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Från ”Endocrine Disrupting Chemicals 2012”, WHO, sid 14 

 

   Någon slamspridare kan påstå att bidraget från slammet är ”litet”. Kan vi då säga till gravida 
kvinnor att Naturvårdsverket och svenskt jordbruk medvetet leder in ”litet” av miljögifterna i deras 
foster och navelsträngsblod genom att tillåta slamspridning? 
 
Östrogena ämnen i mjölk. 

Ett särskilt ämne i mjölk skall nämnas eftersom mjölk är ett av våra viktigaste baslivsmedel. Här finns 

hormonet östradiol. Kornas utsöndring av detta ämne i mjölk påverkas kraftigt av kemiska ämnen, 

som exempelvis tillväxthormoner. Man har uppmätt mycket höga halter av östrogena hormoner i 

mjölk utanför Sverige.  

   Inga analyser görs på svensk mjölk, vilket är allvarligt då man sprider en veritabel cocktail av 

läkemedelsrester och hormoner med slam som dumpas på åkermark. 

   Östradiol har cirka 10 000 ggr kraftigare östrogenverkan än de hormonstörande kemikalier som vi 

idag oroas för. Trots att vi omges med många sådana kemikalier i kläder, plaster, hudvårdsprodukter 

etc, anses östradiol i nutidens mjölk stå för cirka 70 procent av vår sammanlagda exponering för 

östrogena ämnen.  

   Det finns därför medicinska forskare som anser, att pojkar före puberteten inte skall dricka dagens 

kontaminerade mjölk! I slammet finns höga halter av östrogena ämnen. Innehållet av östradiol och 

etinylöstradiol (från p-piller) är så stort, att en enda slamgiva sprider ut motsvarande 5 000 p-piller 

per hektar åkermark. 

   Varken östradiol och etinylöstradiol eller andra läkemedel/läkemedelsrester och hormoner har 

gränsvärden i slam och halterna kan därmed vara hur skrämmande höga som helst. 

Det skall också tilläggas att forskare, politiker och allmänheten är oroade av hur hormoner och 

hormonstörande ämnen sprids till dricksvatten och vattenlevande organismer från 

avloppsreningsverk. Man vill se bättre rening av avloppsvatten. Men ju bättre rening desto mer av 

dessa ämnen hamnar i slammet, eftersom teknik för att destruera läkemedelsrester och hormoner 

saknas i de svenska reningsverken. Det är lika illa om östrogena ämnen kommer med mjölk som med 

dricksvatten, i synnerhet som vårt intag av dem är störst med mjölk. 
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”Kretslopp” och ”fosforåterföring” 

Slamspridningen anses av förespråkarna av denna hantering ofta vara en del i ”kretsloppet” och 

”fosforåterföringen”. I själva verket är slammets bidrag av fosfor obetydligt. Av den lättlösliga fosfor 

som cirkulerar i det svenska jordbruket utgör fosforn i det slam som sprids cirka 2 procent. Över 98 

procent av den fosfor som behövs kommer alltså från andra källor, det mesta cirkulerar i form av 

stallgödsel och skörderester. Slammets innehåll av mullämnen är försumbart. 

   Den egentliga ”nyttan” med, samt orsaken till slamspridningen, är uppenbarligen kommunernas 

behov av ”kvittblivning av avfall” (Kemikalieinspektionens benämning) till lägsta möjliga kostnad och 

inte medborgarnas hälsa.  Kostnaderna för de odiskutabla skador som exempelvis kadmium orsakar 

på människors hälsa idag och i framtiden utelämnas. 

 

Sammanfattning och behov av åtgärder. 

Medan många hade väntat och efterlyst en ny och mindre riskabel väg när det gäller ”hållbar 

återföring av fosfor” godtar Naturvårdsverket i stället att det hittillsvarande systemet med spridning 

av slam skall fortsätta.  

   Men denna utredning har kommit till bl a för att få ett slut på den kraftiga tillförseln av metaller till 

åkerjorden. Våra och framtidens barn skall inte matas med välling och gröt med höga och ökande 

halter av det extremt giftiga ämnet kadmium.  

   Naturvårdsverket vill inte heller avbryta tillförseln av svårnedbrytbara organiska miljögifter till 

livsmedelsproduktionen med slamspridning. Sådana ämnen avdunstar som sagt till lufthavet och 

faller ned på alla typer av odlingar, även hos ekologiska odlare och hobbyodlare. Små barn som 

dricker mjölk får på så sätt ett alltför stort intag av ett stort antal miljögifter, samma ämnen som 

finns i fet Östersjöfisk och som Livsmedelsverket ideligen varnar för.  

   Men det troligen allvarligaste är sannolikt att slammet dessutom innehåller uppemot 100 000 av 

industrisamhällets kemiska substanser och/eller deras nedbrytningsprodukter. Dessa är i princip 

okända. Idag har man exempelvis hittat cirka 250 kemikalier i navelsträngsblod. Hur många fler finns 

där? Vad ska man leta efter? Det kanske viktigaste argumentet för ett omedelbart slamstopp har sin 

grund i försiktighetsprincipen, d v s att man avstår från att göra något mycket riskabelt tills man vet 

mer och bättre.  

   Slutligen skall framhållas att det idag finns flera tekniska/ekonomiska metoder för att skilja det 
kemiska avfallet från växtnäringen i våra avloppssystem. Det är denna väg vi skall gå och det var 
detta som många ansvarskännande människor hade väntat från Naturvårdsverket. Därför uppmanar 
vi Regering och Naturvårdsverk: Gör om och gör rätt – beakta Kemikalieinspektionens bistra kritik av 
slamspridningen och uppfyll regeringens krav att utgångspunkten skall vara miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. Låt vår och kommande generationers hälsa komma i första hand. Låt ett uthålligt 
kretslopp och en ren fosforåterföring komma till stånd. Men förhindra att avfallsföretag tillåts 
deponera sitt giftiga slam på åkermark. 
 

För miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat 

Lena Jarlöv, arkitekt 

Gunnar Lindgren, civilingenjör 

Tord Melander, journalist 

Lars Odén, civilingenjör 

Ewa Björnberg, lantmästare, f d miljöinspektör 

Helena Plumeyer, trädgårdsmästarekandidat

_______________________________________________________________  
2013-09-18, Ren Åker Ren Mat (www.renakerrenmat.se) 

Kontakt: info@renakerrenmat.se, Tel: 0760-189856 

http://www.renakerrenmat.se/
mailto:info@renakerrenmat.se
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Bilaga 1 
Slammet tillåts kraftigt öka halterna av miljö- och hälsofarliga tungmetaller i åkerjorden med de 

nya gränsvärdena   

Här jämförs de nya gränsvärdena för hur mycket metaller man tillåts lägga med slam per hektar och 

år med den mängd som tas upp och förs bort med grödan per hektar och år.  

Naturvårdsverkets förslag Bortförsel med vetespannmål*  Tillförseln överskrider 

Tillåten tillförsel med slam Gram /hektar och år       bortförseln  

År 2015 Gram/hektar och år 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bly 25  0,044        570 ggr           

 

Kadmium 0,55**  0,21        2,6 ggr 

 

Koppar 300  28        10,7 ggr 

 

Krom 40  0,066        600 ggr 

 

Kvicksilver 0,8  0,004***        200 ggr  

 

Nickel 25  1        25 ggr  

 

Silver 3,5  <0,003  > 1100 ggr 

 

Zink 600  160        3,8 ggr 

 

De nya föreslagna gränsvärdena för tillförsel av miljöfarliga metaller till åkerjorden är orimligt höga 

och leder till en fortgående smygande förgiftning av jordbruksmarken. Det har länge varit känt att 

industrisamhället redan tillfört så stor mängd metaller och andra miljögifter till åkerjorden att 

exempelvis barnmat inte längre är odiskutabelt hälsosam. 

  I detta läge hade gravida kvinnor, småbarnsföräldrar och den svenska befolkningen skäl att vänta att 

någon ansvarig myndighet skulle bryta denna ökning av miljöfarliga metaller i åkerjorden. 

Naturvårdsverket borde ha satt våra och framtida generationers barn i första rummet och inte som 

man nu gör - att utforma gränsvärden så att våra avloppsreningsverk kan göra sig kvitt sitt 

miljögiftbemängda avfall (avloppsslam) på livsmedelsproducerande åkermark.  

Nu måste andra krafter gripa in så att slamspridningen snarast upphör.  

 
* Se Naturvårdsverkets rapport 5148 sid 33. Det gäller en skörd på 6 500 kg/hektar och år. 

**När det gäller kadmium är obalansen större än den ovan angivna, då luftnedfall av kadmium tillkommer och anges i 

rapport 5148 till 0,39 g per hektar och år.            

*** I rapport 5148 saknas ett relevant värde för kvicksilver. Men normalt är halten av bly cirka 10 ggr större i spannmål än 

halten av kvicksilver. Därför används här en bortförsel vid 0,004 gram per hektar och år. (Källa Tidskrift/serie: Fakta - 

Trädgård på Fritid, Nr/avsnitt: 40, Författare: Pettersson O.)  
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Bilaga 2 
 

Reningsverken sätter själva till stora mängder metaller – långt mer är det som kommer från 

avloppssystemet 

 

Vid den metallurgiska industrin Kronos Titan (1) i Norge, som tillverkar bl a färgpigment och 

nanopartiklar, bildas ett besvärligt metallavfall. Detta kallar man ”fällningskemikalie” och det sprids 

ut i de svenska reningsverkens bassänger trots att det är frågan om en riskabel restprodukt.  

Det består till ungefär 17 procent av metaller. Vid det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg blandar 

man i ungefär 6 000 ton sådant avfall per år (2) och på så sätt blir man kvitt cirka 1 000 ton 

metallavfall per år som hamnar i slammet. Detta kan jämföras med mängden fosfor som finns i detta 

slam och som utgör 370 ton per år (Miljörapport 2006) (2). Tre gånger mer tillsatt metallavfall än 

fosfor. 

Av tungmetallerna i slammet utgjorde nickel 310 kg (I ”Avvattnat slam”) men Ryaverket satte själv till 

260 kg med det förorenade metallavfallet (I ”Järnsulfat”). Se bilden nedan på massflödet. 

   Hur stor del av kadmium som kommer på detta sätt anges inte. (Ryaverket 2006), Se 

miljörapporterna www.gryaab.se ). 

 

Det finns fler exempel på hur det certifierade Ryaverket tar emot metallavfall. Ryaverket tar emot 

cirka 1 000 ton ”hydroxidslam” per år från Lackarebäcks och Alelyckans vattenreningsverk. Här finns 

stora mängder av aluminiumhydroxid samt alla miljögifter och föroreningar som man vill ta bort från 

kranvattnet. Enligt en tidigare undersökning av Ryaverkets slam utgjorde metallavfallet 12,5 %, 

medan fosforn utgjorde 3 % (Naturvårdsverket Rapport 5148).  

     Man blandar också in cirka 250 ton polyakrylamid som är förorenad med det cancerframkallande 

ämnet akrylamid. (2005). Detta ämne kan påvisas i människans blod och gav upphov till problem vid 

Hallandsåsen. Vidare sprider man 195 ton polyaluminiumklorid och 1 533 ton etanol och industrisprit. 

(2005) 

En av våra mest giftiga konsumentprodukter är ”Klorin” (natriumhypoklorit). Dess användning sätts i 

samband med bildning av klororganiska miljögifter som dioxin, klorfenoler m fl. 

Men vid det ”certifierade” Ryaverket använder man själva cirka 40 ton natriumhypoklorit per år (2), 

vilket motsvarar ungefär 1 miljon flaskor ”Klorin”!  

 
Med frenesi har reningsverken i drygt 20 års tid trummat ut uppmaningar att vi som privatperson ska 
bidra till mindre miljöbelastning, till exempel genom att inte hälla färgrester och annat skadligt i 
diskhon och WC-stolen.  Sådan information kallas för ”uppströmsarbete”. Mot ovanstående 
bakgrund framstår detta som en tragisk komedi, där man själv är den som häller gigantiska mängder 
kemikalier i avloppet 
  
 

 

Källor: 

(1) http://www.kronosww.com/  

(2) www.gryaab.se Miljörapporter 

 

http://www.gryaab.se/
http://www.kronosww.com/
http://www.gryaab.se/
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Bilaga 3 
 
De fåtal tungmetaller som har gränsvärden i slam, utgörs i huvudsak av metallavfall. En blygsam del 
kommer från urin och avföring. Naturvårdsverket väljer att sätta gränsvärdena så högt att 
industrisamhället kan göra sig kvitt metallavfallet på jordbruksmark. 

 

Element  

            

     Dagligt intag                      Halt i fosforn i urin                   Halt i fosforn i avloppsslam Slam mer förorenat än   

      mikrogram per dag                      och avföring                   mikrogram/g fosfor urin och avföring   

       och person                      mikrogram/g fosfor                       Antal gånger   

                          (Beräknad)                      

        

Bly Pb 23 16 1500 94     

Kadmium Cd 14 10 44 4     

Koppar Cu 1400 1000 14000 14     

Krom Cr 300 214 1300 6     

Kvicksilver Hg 5 3,6 40 11     

Nickel Ni 120 86 720 8,3     

Zink Zn 11000 7800 25000 3,2     

Silver Ag 7 5 330 66     

          
1. Dagligt intag hämtat från WHO, UK m fl                                                                                                      
2. Halter i urin och avföring beräknade utifrån dagligt intag 
3. Halter i slam enligt Jan Eriksson 2001 
4. Reservation för ingångsdata som inte är helt korrekta när det gäller förhållanden i Sverige 
Ovanstående halter är på det hela taget representativa för dagens slam  
Ryaverket (Göteborg) hade 2011 ungefär samma halter som i Erikssons Rapport 5148, Naturvårdsverket   
Om ingångsdata i tabellen ändras något, kvarstår ändå de orimligt stora skillnaderna.                                                  
                                                                                                                                   

  

Anm: De halter av tungmetaller som brukar anges för urin och avföring är ofta manipulerade. Man 
anger halterna där föroreningar inkluderas, t ex ciggaretter i mulltoa (kadmium), bidrag av spolvatten 
(koppar) i källseparerad urin osv. Detta gör man för att maskera den skriande skillnaden mellan 
metallhalterna i ren urin och avföring jämförda med slammet. Naturvårdsverket utredning är inte fri 
från detta sätt att presentera metallhalter i urin och avföring. 
 


