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Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ” Vurdere om der skal strammes op for den løbende 
kontrol”. 

 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i bestilling dateret d. 20. juni 2017 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af en redegørelse for ” Vur-
dering af om spildevandsslam m.m. kan anvendes til jordbrugsformål sideløbende 
med at analyser af produktet gennemføres, dvs. om affald kan spredes på marker for-
inden et analyseresultat for metaller og miljøfremmede stoffer foreligger.”  
 
Besvarelsen er udarbejdet Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Uni-
versitet. John Jensen Institut for Bioscience, ligeledes Aarhus Universitet, har foreta-
get en fagfællebedømmelse. 
 
Besvarelsen er udarbejdet under punkt 3.18 i Arbejdsprogram 2017 for Ydelsesaftale 
Planteproduktion, 2017-2020 som et led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Føde-
vareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aar-
hus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Bødker 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 30. juni 2017 
 
Vurdere om der skal strammes op for den løbende kontrol 
 
Forfatter 
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Bestilling 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har den 20. juni 2017 bedt DCA om at ”Vurdere om der skal 
strammes op for den løbende kontrol”. Der ønskes et kort faktuelt svar, med frist 1. juli 2017.  
 
Baggrund 
”Vurdering af om spildevandsslam m.m. kan anvendes til jordbrugsformål sideløbende med 
at analyser af produktet gennemføres, dvs. om affald kan spredes på marker forinden et 
analyseresultat for metaller og miljøfremmede stoffer foreligger.” I Vejledningen på side 93 
er anført: ”Løbende kontrol anvendes, f.eks. ved videreforarbejdning af slam fra offentlige 
spildevandsanlæg i slammineraliseringsanlæg, biogas- eller komposteringsanlæg. Ved en 
løbende kontrol kan affaldet anvendes til jordbrugsformål eller bringes til viderebehandling 
parallelt med, at kontrollen gennemføres. Ved løbende kontrol kan der således godt blive 
anvendt affald, der senere viser sig ikke at overholde kravene. Ved konstaterede 
overskridelser af en eller flere grænseværdier må affaldet ikke leveres til jordbrugsformål, og 
levering må først genoptages, når fornyet kontrol har godtgjort, at kravene overholdes i den 
videre produktion, jf. tilsynsbekendtgørelsens §§ 3-7.” Vi vil gerne have Aarhus Universitet 
til at vurdere om der skal strammes op for den løbende kontrol. Hvis der strammes op, skal 
der meldes ud om beslutningen, fx på hjemmeside, nyhed, Hededanmark etc.  
  
Besvarelse 
Kvaliteten og mængden af spildevandsslam, der kan spredes på marker, er reguleret ved 
’Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål’ BEK nr 1650 af 13/12-2006 
(Slambekendtgørelsen) under Miljø og Fødevareministeriet. I tilknytning hertil er udgivet 
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 (Anvendelse af affald til jordbrugsformål).  

I forbindelse med tilsyn og håndhævelse af reglerne i slambekendtgørelsen er hovedreglen, at 
dette håndteres af kommunen. For slam fra offentlige spildevandsanlæg påhviler det 
desuagtet det tidligere Plantedirektoratet (senere NaturErhvervstyrelsen, nu Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen) at føre tilsyn med kvaliteten jf. Slambekendtgørelsen § 32 stk. 2. 

Slambekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for tungmetaller (Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, Zn og 
Cu) samt organiske miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, NPE og DEHP). Analyse-
hyppigheden for tungmetaller er mindst hver 3. måned, mens analysehyppigheden for 
organiske miljøfremmede stoffer er mindst hver 12. måned (jf. Slambekendtgørelsen bilag 5). 
Ud over indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer er mængden af spildevandsslam, 
der kan spredes på marker, reguleret via slammets tørstofindhold og total indhold af N og P. 
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På dyrket jord må der således ikke tilføres jorden mere end 7 tons tørstof pr ha pr år beregnet 
som et gennemsnit over 10 år. Ligeledes må den samlede tilførsel af næringsstoffer ikke 
overstige 170 kg N og 30 kg P, hvor P tilførslen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. 
Samtidig gælder det, at arealer, der tilføres spildevandsslam, ikke må have et indhold af 
tungmetaller, der overstiger fastsatte jordkvalitets-grænseværdier for Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, Zn 
og Cu. Såfremt der ved løbende kontrol konstateres overskridelser af de fastsatte 
grænseværdier, må levering først genoptages, når fornyet kontrol har godtgjort at kravene 
atter overholdes.   

For at vurdere om der skal strammes op for den løbende kontrol kræves et empirisk grundlag 
baseret på resultaterne af de kemiske analyser omfattet af den løbende kontrol. AU har i 
forbindelse med besvarelsen været i dialog med Miljøstyrelsen, der tidligere (senest omkring 
2005) har sammenfattet en oversigt over analyseresultater af spildevandsslam. Dette arbejde 
er dog ophørt i Miljøstyrelsen. Det fremstår, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fører tilsyn 
med kvaliteten af produktion af spildevandsslam, der skal anvendes til gødning. Analyser, der 
vedrører slam, behandles således af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der anvender 
analyserapporterne til at kontrollere at spildevandsslam til jordbrugsformål overholder 
grænseværdierne i forhold til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Der foretages så vidt 
oplyst ikke en systematisering og statistisk behandling af analyseresultaterne. AU har på det 
foreliggende grundlag derfor ikke empirisk belæg for en kvantitativ vurdering af om der skal 
strammes op for den løbende kontrol. 
 
Desuagtet er det dog vores kvalitative vurdering, at de nugældende regler om tilsyn med 
spildevandsslam til jordbrugsformål, som angivet i slambekendtgørelsen, i tilfredsstillende 
omfang tager hensyn til beskyttelse af jordressourcen. Dette sker dels gennem de fastsatte 
grænseværdier for tungmetaller og organiske forureninger i slammet, og dels gennem 
grænseværdier for koncentration af tungmetaller i den jord, der modtager slammet. Det 
vurderes, at eventuelle og enkeltstående overskridelser af de fastsatte grænseværdier for 
slammets indhold af tungmetaller vil have en marginal effekt i forhold til de eksisterende 
koncentrationer i jordpuljen. Samme vurdering gælder for organisk forureninger, der i 
modsætning til tungmetaller dog ikke er persistente i jorden. Denne vurdering støttes af 
tidligere undersøgelser af effekten af spildevandsslam1,2 på dyrkede jorder, der konkluderede 
at individuelle grupper af organismer kan være følsomme overfor miljøfremmede stoffer i 
spildevandsslam, men effekter på jordens funktioner synes begrænsede. 
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