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Slammengder i Norge

SSB 2018:

Produsert slam 117.818 tonn TS 

Total mengde brukt: (inkl. grøntareal, 
jordprodusent, toppdekke) 101.516 tTS (86%)
Herav til jordbruksareal 71.505 tTS (61%)



Trygt med slam –
men krever oppfølging

Markedet for slam – krever kunnskap om nytte og bygger 
på tillit

Nytteverdi, dokumentert gjennom 
• Forskning og forsøk (NMBU, NIBIO, NLR)
Trygt: 
• Vitenskapskomitéen for miljø og mattrygghet - VKM

Samarbeid med næringen
Samarbeid med rådgivingstjenesten -

Demonstrasjonsfelt - forsøksringene



Organiske miljøgifter i slam
Dokumentasjon av kvalitet gjennom 
nasjonal undersøkelse som gjennomføres  
hvert 5. år – siden 1996
18 største renseanlegg deltok
Månedsblandprøver over 5 måneder

Analyser av: 
• organiske miljøgifter
• arsen
• sølv
• medisinrester 
• siloksaner (stikkprøver)

I samarbeid med og støttet av  
Miljødirektoratet



Oppstrømsarbeid
- kildekontroll

• Avløpet er en sårbar resipient!
• Kommunen kan – og bør stille 

krav til påslipp til avløpsnettet
• Holdnings – og 

bevisstgjøringskampanjer
(dovett, fettvett, Rydd skapet mm.)



Avsetningsforhold for slam

Østlandsregionen: 
• Mye åpenåker-areal (korn)
• Behov for organisk gjødsel
• Jevnt god etterspørsel i landbruket
• Men - klimaendringer gir mer ustabile 

kjøre- og spredeforhold – hele året
• Økt behov for fleksibilitet og 

lagerkapasitet



Avsetningsforholdene - II

Øvrige Norge: 
• Lite åpen-åker-areal
• Lite behov for organisk gjødsel
• Noe jordproduksjon

Fortsatt usikkerhet om rammebetingelsene –
gjødselvareforskriften – revisjon påbegynt 2010



Mer avløpsrensing – mer slam

• Miljømyndighetene skjerper 
praksis mht: 
• Sekundærrensing
• Primærrensing

Medfører
• flere behandlingsanlegg - over 

hele landet
• mer slam



Norsk Vann mener – om avløpsslam



Ja - vi trenger en slamstrategi!
Norsk Vann starter nå et prosjekt for bl.a. å: 
• kartlegge dagens og framtidig slamproduksjon
• kartlegge og vurdere behandlingsteknologier for avløpsslam 

med sikte på utnyttelse av ressursene i avløpsslam. 
Prosjektet skal også se på 
•Muligheter og barrierer for en effektiv utnyttelse av ressursene i 

avløpsslam. 
•Markedsmuligheter og aktuelle forretningsmodeller for slam og 

slambaserte produkter.
• Organisatoriske behov og utfordringer ved etablering av felles 

behandlingsanlegg
• Behov for endringer i rammebetingelsene 


