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INLEDNING 
Rötrest är det som blir kvar när biologiskt lättnedbrytbara material rötas, det vill säga 
genomgår anaerob nedbrytning. Vid rötningen bildas också biogas. Den näring som fanns i 
det organiska material som lades i rötkammaren finns efter biogasprocessen kvar i rötresten. 
Den är lämplig som jordförbättringsmedel både med avseende på näringsinnehåll och 
struktur/textur. Det som behöver kontrolleras innan rötresten används som gödsel är att den 
inte innehåller tungmetaller, sjukdomsalstrande mikroorganismer, rester av läkemedel eller 
bekämpningsmedel.  
 
Näringsinnehållet i rötresten varierar bland annat utifrån vilket substrat som har rötats, vilken 
typ av biogasprocess som har använts och hur länge substratet har varit i rötkammaren. Vid 
rötningen bryts organiskt material ner, vilket innebär att växtnäringen blir mer tillgänglig och 
snabbverkande. Samtidigt stiger pH-värdet och risken för ammoniakavgång ökar. 
 
Rötrest kallas biogödsel om den bildas vid biogasanläggningar som rötar gödsel, källsorterat 
matavfall, lantbruksgrödor, livsmedelsindustriavfall, slaktavfall och andra rena biologiskt 
lättnedbrytbara organiska avfall. 97% av biogödseln återförs till åkermark. Biogödsel har utan 
avvattning en torrsubstanshalt på 2-7% beroende på vilket material som rötats (JTI, 2014) och 
har då en liknande konsistens som flytgödsel från nötkreatur och svin och kan spridas med 
samma teknik (Ek, 2007 ).   
 
Rötrest kallas rötslam om den kommer från reningsverk, dvs är en biprodukt från rening av 
avloppsvatten. Största delen av den biogas som produceras i Sverige kommer från rötning av 
avloppsslam. Rötslam har oftast en hög vattenhalt och behöver avvattnas innan spridning. 
Koncentrationen av fosfor är vanligen hög men innehållet av tungmetaller kan ibland 
begränsa användningen av slammet i jordbruket. I dag återförs 20% av rötslammet till 
jordbruksmark, resten används efter inblandning av strukturmaterial som spån och sand som 
anläggningsjord vid vägbyggen, till golfbanor eller som täckningsmaterial på deponier 
(Biogasportalen, 2014).  

PROBLEM MED ATT TA TILLVARA RÖTREST 

Tungmetaller 
Hur mycket tungmetaller en viss biogödsel innehåller beror på vad som rötas. Halten 
kadmium i olika substrat varierar kraftigt. Substrat som ofta har högre innehåll av kadmium är 
rotfrukter som potatis, morot och rotselleri. Halterna av bly, kadmium och kvicksilver är 
ungefär desamma (mätt som mg/ ton biogödsel) oavsett om biogas-anläggningen 
huvudsakligen rötar matavfall från hushåll eller andra substrat. I praktiken är det inte ovanligt 
att biogödselns innehåll av koppar och zink begränsar hur mycket biogödsel som får spridas 
på åkermark (Nilsson, 2013). 
 



Det är brukligt att relatera en produkts innehåll av kadmium till dess innehåll av fosfor och 
redovisa gödningens kadmiumfosfor-kvot (mg Cd/kg P). För att få en minskning av 
kadmiumhalten i våra jordar och livsmedel bör kadmium-fosforkvoten inte överstiga 12 mg 
Cd/kg P (Nilsson, 2013).  
 
Certifierad biogödsel från svenska samrötningsanläggningar hade under 2010-2012 
kadmiumfosfor-kvoter i intervallet 12-52 med medelvärde 25, 26, 24 (Avfall_Sverige, 2013). 
Detta är jämförbart med stallgödsel (Nilsson, 2013). Som jämförelse kan nämnas att Sveriges 
gränsvärde för kadmium i mineralgödsel är 100 mg Cd/kg P (KEMI, 2011). EU saknar 
begränsningar om kadmium i gödselmedel i förordningen om gödselmedel (EG) nr 2003/2003 
men inom EU har tre regleringsförslag utformats som omfattar stegvis införande av 
gränsvärden på nivåerna 46, 92 och 137 mg Cd/kg P (KEMI, 2011).  

Smitta 
Mesofil rötning vid 35 °C minskar mängden patogener men innebär ingen hygienisering av 
rötresten. Salmonella har observerats i rötrest men inte Campylobakter eller Listeria 
(Naturvårdverket, 2002). 24 timmars rötning vid 37 °C har visat sig döda 99,9 % av 
diarreframkallande Cryptosporidium och 50-99 % av närvarande virus (Naturvårdverket, 
2002). Poliovirus dödas snabbt av rötning. Vid mesofil rötning krävs långa uppehållstider för 
att stabilisera slammet och tiden är också avgörande för avdödning genom påverkan av andra 
faktorer än temperatur och uppehållstid (EC, 2001). 
 
Termofil rötning vid ca 55 °C klarar hygieniseringskraven för bakterier och parasitägg (Inger 
et al., 1997). Uppehållstiden har då i stort sett försumbar effekt (EC, 2001). Vid en 
kontinuerlig process finns risk för att del av rötresten går snabbare genom reaktorn och får en 
betydligt kortare uppehållstid, vilket är orsaken till att EU-kommissionen förordar en 
temperatur på minst 55°C under minst fyra timmar från senaste påfyllning till nästa uttag (EC, 
2001). 
 
En undersökning av en biogasanläggning som rötar hygieniserat sorterat organiskt avfall och 
livsmedelsavfall i 39 grader visade att tio procent av rötrestproverna innehöll cereulidbildande 
Bacillus cereus (cereulid är ett kräknings-framkallande ämne) och ingen innehöll 
verotoxinbildande Escherichia coli (som kan ge sjukdomen EHEC), vilket studiens författare 
tolkar som att risken för bakteriell kontaminering av mat är låg (Govasmark et al., 2011). 

REGLERING AV ANVÄNDANDET AV RÖTREST SOM GÖDNING 
Hantering av rötrest hanteras både på EU-nivå och nationellt. Viktiga direktiv, lagar, 
förordningar och föreskrifter har samlats i tabell 1.  
 
Naturvårdsverket har i en utredning föreslagit att gränsvärdena ska minska kraftigt för hur 
mycket tungmetaller det ska få finnas i avloppsslam och biogödsel. Förslaget behandlas nu av 
regeringen. 



 
Tabell 1. Regler för rötrest som gödning. 
Regler Biogödsel certifierad 

enligt SPRC 120 
Biogödsel ej 
certifierad 

Rötslam certifierat enligt 
REVAQ 

Rötslam ej 
certifierat 

EG-direktiv EG nr 1774/2002 – huvuddokument. 
EG 181/2006 om tillämpning för andra 
organiska gödselmedel och 
jordförbättringsmedel än naturgödsel. 
EG nr 93/2005 – handelsdokument. 
EG nr 2008/2006 – uppdateringar. 

86/278/EEG om skyddet för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
 

Lagar Miljöbalken 1998:808. Miljöbalken 1998:808. 
Förordningar 
Föreskrifter 
Allmänna råd 

SJVFS 2009:6 - om spridning. 
SJVFS 2004:62 (2006:66, 2010:1, 
2011:25) - om miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser växtnäring. För slamanvändare. 
SJV 2005:1 - Allmänna råd om lagring 
och spridning av gödsel. För 
slamanvändare. 
SFNS 2003:15 allmänna råd om metoder 
för yrkesmässig lagring, rötning och 
kompostering av avfall. 

SNFS 1994:2 (1998:4, 2001:5) - skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket. För slamproducenter och 
slamanvändare. 
SNFS 1998:944 – haltgränsvärden för sju 
metaller i avloppsslam som saluhålls eller 
överlåts för jordbruksändamål. För 
slamproducenter. 
SNFS 1998:899 – om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. För slamproducenter och 
slamanvändare. 
SNFS 1998:808 – allmänna råd om 
mellanlagring, rötning, kompostering. 
SJVFS 2004:62 (2006:66, 2010:1, 2011:25) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 
Avfallsförordning 2001:1063. 

Organisationers 
övriga krav 

Inget substrat från VA. 
Svenskt sigill kräver 
Cd/P-kvot max 12 för 
NP och 30 för P- & PK. 
EU-blomman har 
särskilda metallkrav. 
KRAV har EU:s krav på 
hygienisering (KRAV, 
2014) 

- Kvot Cd/P  
Analys av 60 spårelement 
Ständiga förbättringar. 

- 

SNFS = Statens naturvårdsverks författningssamling; SJVFS = Statens jordbruksverks författningssamling   

Certifiering av biogödsel 
I Sverige finns idag ett certifieringssystem där biogasanläggningen kan kvalitetssäkra sin 
biogödsel och få den stämplad som certifierad biogödsel. För certifiering av biogödseln, som 
är ett frivilligt åtagande, har regler som kallas SPCR 120 sammanställts av Svenska 
Renhållningsverksföreningen (RVF) (nuvarande Avfall Sverige) i samarbete med Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP), VBB VIAK (nuvarande SWECO VIAK), Dansk 
Jordforbedring och Sveriges Lantbruksuniversitet.   
 
I certifieringen synas hela kedjan från råvara till slutprodukt. SPCR 120 ställer krav på 
slutprodukten gällande metaller, smittskydd (analyser av Echerichia coli, Enterococaceae och 
Salmonella), synliga föroreningar, grobara frön och växtdelar samt organisk substans 



(Avfall_Sverige, 2012). Reglerna uppdateras vid behov. Personal på en anläggning för 
certifierad biogödsel utbildas i säkerhetstänkande och får ta del av aktuell utbildning och 
information. Certifieringsreglerna SPCR 120 ger en kvalitets-garanti på biogödslet, bestyrkt 
från oberoende tredje part (SP). Certifieringen är tänkt att bidra till att öka kundernas 
förtroende för biogödseln och därmed öka avsättningsmöjligheterna för den.  
 
Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder och kriterier beskrivna i RVF-rapport 
99:2 (AFR-report 257) "Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest". 
Rikvärdena för metallinnehåll i biogödsel följer gränsvärden för farliga ämnen i 2007/64/EG 
kommissionens beslut om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- 
och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke 
till växtmedier, med undantag för koppar och zink, som i stället följer högsta tillåtna halt i 
avloppsslam som ska spridas på åkermark (tabell 2).  
 
Tabell 2. Rikt- och gränsvärden för tungmetallhalter vid jordbruksanvändning (mg/kg TS) 
(Avfall_Sverige, 2012, Stylianou et al., 2008). 

 
bly kadmium koppar krom kvicksilver nickel zink 

SPCR 120 Biogödsel 100 1 600 100 1 50 800 
SFS 1998:944 Avloppsslam 100 2 600 100 2,5 50 800 
86/278/EEC 750-1200 20-40 1000-1750 - 16-25 300-400 2500-4000 
Nederländerna 100 1,25 75 75 0,75 30 300 
Frankrike 800 20 1000 1000 10 200 3000 
USA 840 85 4300 3000 57 420 7500 
 
Det finns som synes i tabell 2 en stor spridning i hur mycket tungmetaller som är tillåtet i 
slam. Enskilda länder i EU förhåller sig olika till 86/278/EEC: mycket strängare krav har 
Danmark, Finland, Sverige och Nederländerna; strängare krav har Österrike, Belgien, 
Frankrike och Tyskland; krav i linje med direktivet har Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Portugal, Spanien, Storbritannien, Estland och Lettland (European_Commission, 2002). 
 
Förslag finns att sänka gränsen för koppar till max 100 mg/kg TS och för zink till 300 mg/kg 
TS. Dessa gränsvärden skulle bli ett problem för vissa svenska anläggningar, men övriga 
metaller i biogödseln är långt ifrån gränsvärdena (tabell 3). 
 



Tabell 3. TS-halt samt växtnäringsinnehåll och metallinnehåll i SPCR 120-certifierad 
biogödsel år 2012 från 14 samrötningsanläggningar*. Källa (Avfall_Sverige, 2013). 

 
Enhet Medel Median Max Min 

TS-halt  % 3,7 3,8 5,6 1 
tot-N  g/kg TS 134 133 210 98 
NH4-N  g/kg TS 81 78 127 43 
tot-P g/kg TS 15 14 36 8 
tot-K  g/kg TS 49 44 140 29 
Pb mg/kg TS 3 2,5 6,5 0,17 
Cd  mg/kg TS 0,31 0,3 0,51 0,01 
Cu  mg/kg TS 74 59 145 3 
Cr  mg/kg TS 9,1 8,6 18,6 0,2 
Hg  mg/kg TS 0,05 0,05 0,1 0,03 
Ni  mg/kg TS 7,6 7,3 12,8 0,2 
Zn  mg/kg TS 250 246 465 13 
*En samrötningsanläggning är en biogasanläggning där råvaran består av flera olika typer av substrat (organiskt 
avfall), men inte substrat från VA-sektorn som t.ex. slam från avloppsreningsverk. 
 
Som jämförelse anges innehållet av tungmetaller i medel i EU och USA i tabell 4. 
 
Tabell 4. Innehåll av tungmetaller (medel) i slam i EU och USA (Inglezakis et al., 2014).  

 
bly kadmium koppar krom kvicksilver nickel zink 

EU 124 2,8 337 141 2,2 37 1222 
USA 500 16 850 890 5 82 1740 
 

Hygieniseringskrav för biogödsel 
Biogödsel ska enligt SPCR 120 hygieniseras genom att värmas till 70 grader i 1 timme (eller 
verifierad annan metod) om den innehåller animaliska biprodukter. Om biogödseln inte 
innehåller animaliska biprodukter är hygienisering inte ett uttalat krav men görs ofta ändå. 

Certifiering av rötslam 
Rötslam kan inte likt biogödsel certifieras enligt reglerna i SPCR 120. Rötslam certifieras i 
stället enligt Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ. Gränsvärden för vissa tungmetaller 
som finns i problematiskt höga halter finns i tabell 2.  
 
För slam från REVAQ-certifierat avloppsreningsverk ställs krav på att kadmium-fosfor-
kvoten ska minska linjärt från 34 mg Cd/kg P år 2011 till 17 mg Cd/kg P år 2025 (REVAQ, 
2013). Dessutom analyseras 60 spårelement regelbundet. 
 
I REVAQ finns krav på det inkommande materialet (uppströmnarbete i syfte att få en ständigt 
renare avloppsfraktion), på processen, på rötresten (hygienisering), på innehållsdeklaration 
och bruksanvisning, samt spårbarhet (nedströmsarbete). En viktig aspekt på REVAQ är att 
anslutna förbinder sig till ett ständigt pågående förbättringsarbete som redovisas i en 
årsrapport. 



Hygieniseringskrav för rötslam 
Avloppsslam som inte är certifierat har inget krav på hygienisering i dagens lagstiftning.  
 
REVAQ kräver hygienisering, antingen genom långtidslagring i 6 månader, pastörisering, 
kalkning, termofil rötning med mer än två timmars uppehållstid för allt slam. Andra metoder 
kan också användas om de kan verifieras.  

ACCEPTANS? 
Rötslam kan användas som växtnäring under förutsättning att det finns en varudeklaration 
som anger hur mycket näring slammet innehåller samt garanterar att halterna av tungmetaller 
och andra miljöstörande ämnen inte är högre än tillåtet (Albertsson, 2013). Markens befintliga 
innehåll av tungmetaller påverkar också möjligheterna att använda avloppsslam som 
gödselmedel (Albertsson, 2013).  
 
Flertalet organisationer som LRF, Sigill, Lantmännen med flera är restriktiva när det gäller 
spridande av slam och biogödsel på åkermark.  
 
LRFs riksförbundsstämma år 2010 fattade beslut om LRFs arbete med slamfrågan (LRF, 
2010). Rekommendationen till medlemmarna är: om LRFs medlemmar avser att tillföra 
näringsämnen genom avloppsslam, rekommenderar LRF att enbart slam från REVAQ-
certifierade anläggningar används och i enlighet med de krav marknaden ställer. 
Riksförbundsstämman ansåg också att det är viktigt att LRF tar initiativ för att få i gång ett 
löpande förbättringsarbete för avloppsslammet i syfte att få till stånd långsiktigt hållbara 
lösningar. LRF deltar aktivt från och med hösten 2008 i det långsiktigt 
slamförbättringsarbetet. Detta arbete ska ske i nära samverkan med föreningsföretagen och 
det är samtidigt viktigt att konsumenternas förtroende säkerställs. Målet med LRFs arbete i 
avloppsfrågorna är ökat kretslopp av växtnäring, hushållning med jordens resurser samt en 
förbättrad miljö.  
 
Svenskt Sigills restproduktspolicy antagen 26 januari 2012 (Svenskt_Sigill, 2012) slår fast att 
kommunalt avloppsslam inte är tillåtet som gödselmedel inom IP Sigill. Rötslam får alltså inte 
användas. Däremot kan Biogödsel som är certifierat enligt SPCR120 tillåtas under följande 
förutsättningar: 
- Om biogasproduktionen sker med enbart substrat från den egna gården eller närliggande 

gårdar såsom exempelvis vallväxter och gödsel krävs ingen certifiering. 
- Spridning av certifierad rötrest får ske till spannmål och potatis men ej till produkter som 

kan konsumeras råa utan vidare beredning (ex. morot, bär, bladgrönsaker, svamp) 
- Spridning av certifierad rötrest får ske till mark där konservärt odlas under förutsättning 

att minst en odlingssäsong har gått mellan spridningstidpunkt och skörd. 
- Från 2012-02-01 får även spridning av certifierad rötrest ske till vall under förutsättning 

att sex veckor ha förflutit innan tillträde för betande djur och tre veckor ska ha förflutit 



innan skörd av grovfoder. I områden där frasbrand förekommer får inte rötrest spridas 
överhuvudtaget. 

- Spridning av certifierad rötrest ska dokumenteras och journalföras. 
- Vid spridning av certifierad rötrest ska även kadmiumbalansberäkningar genomföras för 

att säkerställa att kadmiumhalten i marken inte ökar.  
 
Lantmännen Lantbruk har en Restpolicy från 2008 som slår fast att biogasrötrester ska 
uppfylla kraven enligt SPCR 120 och övriga restprodukter som används skall ingå i ett 
kvalitetssäkrat system hos leverantören av restprodukten. 
 
Intervjuer med sju stora aktörer om deras inställning till rötslam finns i kandidat-uppsatsen 
”Hur säkrar man en framtida framgångsrik avsättning av biogödsel? Ansvar från bord till 
jord” (Gunnarsson, 2012). 
 
Vid kontakt med olika organisationer inom livsmedelsproduktionen har det framkommit att 
de anser att återföring av framför allt fosfor kommer att vara nödvändigt, men att de också 
inser att det finns risk för att marknaden protesterar på grund av risk för tungmetaller, 
parasiter, patogener och inte minst ur estetisk synvinkel (Holby, 2011).  

MÖJLIGHETER OCH RISKER MED SAMRÖTNING 
De fraktioner som kräver extra planering vid samrötning är avloppsfraktioner och slaktavfall.  
 
Det som samrötas med avloppsfraktioner kan inte bli certifierat enligt SPCR 120. Det kan 
alltså bli svårare att få avsättning för rötresten. Om avsättning för rötresten finns så är det 
positivt att fullt ut utnyttja befintliga rötkammare på reningsverk där substrat-brist kan vara ett 
problem. Mer substrat innebär en större ekonomisk vinst för reningsverket. 
 
För rötning av animaliska biprodukter finns speciella krav i ABP-förordningen, främst 
hygienisering i 70 grader, 1 timme, 12 mm, normalt före rötkammaren. Det kan alltså bli 
frågan om en mer komplicerad rötningsanläggning. 
 
Fördelarna är att en blandning av näringsrika och näringsfattiga substrat gynnar rötnings-
processen. Fett ger mest metan följt av protein och sist kolhydrater. Kolhydrater ger däremot, 
om de inte är komplexa, en snabb nedbrytning och därmed kortare uppehållstid. Vid rötning 
av fettrika substrat finns risk för brist på näringsämnen, främst kväve, och problem med 
anrikning av långa fettsyror som både kan hämma de metanbildande bakterierna och bidra till 
skumningsproblem. Proteinrika substrat ger en hög halt ammoniak, som motverkar minskning 
av alkalinitet och pH-sänkning, men är giftigt för metanbakterierna. Kolhydratrika substrat 
kan ge en ansamling av fettsyror som minskar alkaliniteten och sänker pH till för låg nivå. En 
tumregel är att rötningsreaktorerna bör få substrat som blandats till i proportioner som ger en 
kvot mellan kol och kväve på 15 till 30. En C/N-kvot under 10-15 innebär risk för ammoniak-
förgiftning men en kvot över 30 gör att processen får kvävebrist. Det har visat sig ge ökat 



metanutbyte att blanda gödsel med andra substrat (Frear et al., 2011, Hagelqvist and 
Granström, Sub).  
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