LRFs
kretsloppsmodell
Infiltration

Slamavskiljare

Extremt snålspolande toalett.
Urin och fekalier förs till sluten tank.

Källsorterat toalettavlopp som
gödselmedel – hur fungerar det?
Återföring av växtnäring från stad till land behövs för att kretsloppet ska slutas. LRF har utarbetat
en metod för att ta hand om avloppet från toaletter som gör det möjligt att sprida på åkermark.
Metoden kallas LRFs kretsloppsmodell och har som mål att skapa ett kretslopp så att näringen
kan föras tillbaka till åkern. Detta blad syftar till att informera dig som lantbrukare om vad du
behöver veta när du använder en sorterad avloppsfraktion som gödselmedel.

LRFs Kretsloppsmodell

I hushållet delas avloppet så att toalettavloppet leds ut
för sig till en sluten tank och bad-, disk- och tvättvattnet
leds till en separat anläggning. Den slutna tanken töms
1-2 gånger per år utifrån behov, och innehållet körs
sedan till en behandlingsanläggning. Toalettavloppet
behandlas genom så kallad hygienisering, så att det blir
fritt från smittämnen. Hygieniseringen görs genom
tillsats av urea. Efter avslutad behandling är fraktionen
klar att spridas i jordbruket.
Fördelen med att inte ha med bad- disk- och tvätt
vattnet är att det innehåller mycket vatten och kemikalier. För att ytterligare minska vattenmängden i toalett
avloppet, rekommenderas att hushållen använder
extremt snålspolande toaletter. Det varierar hur snålspolande toaletter som hushållen har, och därmed
varierar halten växtnäring i avloppsfraktionen mellan
olika behandlingsanläggningar.
Vad innehåller avloppsfraktionen?

Växtnäringsinnehållet i fraktionen beror på hur mycket
vatten som åtgår i spolningen för de toaletter som används. Begär att få uppgift på fraktionens växtnärings
innehåll innan du bestämmer dig för att sprida!
Nedan är en jämförelse mellan näringsvärde för
fosfor, kalium och kväve mellan behandlat toalett
avlopp och flytgödsel från nöt. Kvävehalten varierar
utifrån hur mycket urea som använts vid behandlingen.
Värdet i tabellen utgår från 1 % tillsatt urea.
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Behandlat toalett
avlopp enligt LRFs
kretsloppsmodell*
Flytgödsel,
nöt 9 % ts**

Fosfor kg/ton

Kalium kg/ton

Kväve kg/ton

0,2

0,4

ca 4,5

0,6

4

4

* Ungefärligt växtnäringsinnehåll utifrån analysvärden från Västvattens
anläggning i Uddevalla omräknat till enbart användning av mycket snål
spolande toaletter; urin- och fekaliesorterande toalett eller vakuumtoalett.
Totalt sett ger dessa toaletter ca 1,2–1,4 m3 avloppsvatten per person och år.
En konventionell toalett som spolar 3 liter per gång ger ca 6,5 m3 avlopps
vatten per person och år.
** Riktvärden för flytgödsel från Riktlinjer för gödsling och kalkning 2015,
Jordbruksverket 2015.

Vad gäller – hur, när och till vad får fraktionen spridas?

Samma regler gäller för spridning av denna avloppsfraktion som för slam från kommunala reningsverk.
Fraktionen ska vara kvalitetssäkrad enligt certifieringssystemet SPCR 178.
Åkermarken får inte innehålla höga metallmängder
Man får bara sprida fraktionen på åkern om metallhalterna i marken är lägre än vissa fastställda gräns
värden. Om man vet att marken ursprungligen har
höga metallhalter, marken är förorenad eller det varit
något industriutsläpp i närheten ska man provta jorden.
Föra journal över mottagen fraktion
Det är krav på att föra journal över mottagen fraktion.
Följande uppgifter ska vara med: typ av fraktion/produkt, leverantör, leveransdatum, mängd produkt och
mängd fosfor. Du behöver veta att du har tillräcklig
spridningsareal för att ta emot fraktionen. Uppgifterna
ska sparas minst sex år.

Tänk på
Ta kontakt med dem som köper dina odlade
produkter. Det är viktigt att veta att de accepterar
att du använder avloppsfraktion som gödselmedel.
Begär analys på fraktionen! Beroende på
vilka toaletter som har använts är det helt
olika utspädning.
Fråga om fraktionen är kvalitetssäkrad
enligt SPCR 178. www.sp.se/sv/index/services/
certprod/certprodprofil/jord/smaavlopp
Undvik onödig markpackning genom att t ex välja
lämplig tidpunkt för spridning.

När är det lämpligt att sprida fraktionen
för att få bästa växtnäringsutnyttjande?

Spridning av denna fraktion kan ske både på hösten
och på våren. På hösten bör spridning endast ske till
växande gröda exempelvis raps eller höstvete och
då i begränsade mängder. Bästa alternativet är att
sprida på våren innan sådd, på stubb eller plöjd jord
för senare bearbetning.
Kvävet i fraktionen är lättlösligt och risken för spridningsförluster är stor. Fraktionen bör brukas ned snarast
om den inte sprids i växande gröda. Svalt, fuktigt och
vindstilla väder vid spridningen minskar förlusten.
Halten kväve är relativt hög i relation till innehållet
av kalium och fosfor. Detta kan medföra behov av
kompletterande PK-gödsling.
Du måste följa de begränsningar i växtnäringstillförsel
från organiska gödselmedel som gäller där du bor.
De reglerna hittar du på Jordbruksverkets hemsida
i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
miljöhänsyn i jordbruket.
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På vilket sätt och med vilken teknik är det
lämpligast att sprida fraktionen?
Hur kan man exempelvis undvika markpackning?

Spridning bör ske med teknik lämplig för flytgödsel,
allra bäst är släpslangsteknik eller myllningsaggregat.
Främst är detta för att, precis som vid spridning av
flytgödsel, minimera kväveavgång vid spridning.
Nedbrukning bör ske i samband med spridning,
om inte spridning sker i växande gröda.
TS-halten i denna avloppsfraktion är ofta låg vilket
ger höga totalgivor per hektar. För att undvika onödig
markpackning bör man inte köra på fältet under blöta
förhållanden. Packningsskadorna i matjorden blir
störst på lerjordar. Skadorna kan begränsas med
hjulutrustning som tillåter sänkta ringtryck.
Spridningstidpunkten är viktig – lämpligast tillfälle
för att minimera markpackningen är att sprida på
upptorkad mark eller på stubb före plöjning.
På lätt jord kan spridning också ske på våren före
plöjning. Även körtekniken påverkar packningsskadorna.
I första hand bör fasta körspår utnyttjas.

Här får inte fraktionen spridas:
Betesmark
Åkermark som ska användas till bete eller till
vallfoder och som skördas inom 10 månader från
spridningstillfället
Mark där man inom 10 månader ska odla bär,
potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är
i direkt kontakt med jorden och konsumeras råa.
Fraktionen får heller inte spridas där det odlas frukt
(frukt på träd undantaget).

