
KALKET SLAM SOM  
JORDFORBEDRINGSMIDDEL
«Bruk av slam som gjødsel er en like 
naturlig måte å sende næringsstoffene 
tilbake til kretsløpet som bruk av  
husdyrgjødsel»
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KVALITET OG BRUK
NRA leverer avvannet og kalket avløps-
slam. Kalk tilsettes blant annet for å  
hygienisere slammet; dvs. at tilsettingen 
av brent kalk medfører en temperatur- 
og pH-økning (> 55 ºC i to timer og pH > 
11 iht. gjødselvareforskriften) som  
dreper sykdomsfremkallende mikro- 
organismer. Slammet får samtidig en 
gunstig pH og høyt kalsiuminnhold.

Det produserte avløpsslammet kvalitets-
sikres ved at prøver analyseres ved et  
akkreditert laboratorium og vurderes mot 
kravene til kvalitetsklasse II iht. gjødsel-
vareforskriften. Det ferdigbehandlede 
slammet inneholder svært lite tung- 
metaller og over 30 % tørrstoff. Ved bruk 
av slam på jordbruksarealer skal dette 
tas med i gjødselplan. Etter spredning 
skal det gå tre år før det kan dyrkes 
grønnsaker, poteter, frukt eller bær. 
Slam skal ikke brukes på eng og beite.  
I private hager og parker kan kalket slam 
benyttes som del av et dyrkingsmedium.

Kalket slam fra NRA er særlig godt  
egnet som gjødsel/jordforbedringsmiddel 
på humusfattige og sure kornarealer 
med kalkbehov, i tillegg til grøntarealer. 

KALKET SLAM SOM  
JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Slammet kan lagres direkte på bakken, 
men vi anbefaler at det skjermes fra 
overflatevann (bekker mv.) for å hindre 
avrenning av næringsstoffer, i henhold 
til vannressursloven.

VERDIEN AV AVLØPSSLAM  
FRA NRA
Slam har størst verdi når det brukes 
på areal hvor det er behov for kalking. 
Nedenfor har Romerike landbruksråd- 
giving satt opp eksempel på kostnader 
til gjødsling og kalking på to helt like  
arealer. På gård 1 er det tilført avløps-
slam fra NRA. På gård 2 er det brukt 
kalk fra et firma som leverer jordbruks-
kalk og gjødslet etter gjeldende normer.  
(Priser på gjødsel fra FK Agri jan. 2010).
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•
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) mottar årlig ca. 
20 mill. m3 avløpsvann fra de tre kommunene Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen. Avløpsvannet gjennomgår en  
renseprosess med mekanisk, biologisk og kjemisk  
rensing. NRA produserer ca. 20 000 tonn slam i året. 

Dersom avløpsslam fra NRA spres på areal som har behov for kalking, har dette  
redusert bondens kostnader til gjødsling og kalking med 385,- kr./daa over 2 år.  

Dersom arealet ikke har behov for kalking er gevinsten ved slamspredning  
ca. 110 kr./daa. I tillegg kommer positiv effekt av økt humusinnhold i matjordlaget.

Tiltak Kg/daa Kr./daa 
Kalking – kalksteinsmjøl  550 275 
Gjødsling første året med Fullgj. 22-3-10 51 147 
Gjødsling andre året med Fullgj. 22-3-10 51 147 
Kostnader til gjødsling og kalking – 2 år  569 

 

Tiltak Kg/daa Kr./daa 
Kalking – kalksteinsmjøl  0 0 
Slam tilkjørt og ferdig spredd 3000 0 
Gjødsling første året med Fullgj. 25-2-6 32 84 
Gjødsling andre året med Fullgj. 25-2-6 38 100 
Kostnader til gjødsling og kalking – 2 år  184 

 

Gård 1 med 3 tonn slam fra NRA pr. dekar

Gård 2 uten slam

Avløpsslam fra NRA spres på jordet.
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KALK
Slammet fra NRA er tilsatt mye kalk. 
Når en sprer 3 tonn slam (ca.1 tonn 
tørrstoff) pr. dekar tilføres ca. 280 kg 
brent kalk (CaO) som tilsvarer en kalk-
mengde på 550 kg kalksteinsmjøl. 

En slik kalkmengde vil øke pH med ca. 
0,7–0,8 enheter på lett jord, 0,5–0,6  
enheter på leirjord.

Med en pH på 5,8 som utgangspunkt vil 
altså arealet kalkes opp til pH 6,5 på lett 
jord, og til pH 6,3 på leire ved tilførsel av 
3 tonn slam fra NRA pr. dekar (ca.1 tonn 
tørrstoff).

På lett jord er det viktig å unngå at pH 
blir over 6,5. Ved for høy pH på lett jord 
oppstår næringsmangel av sporstoffene 
sink og mangan.  

NITROGEN (N) 
Slam fra NRA tilfører 1 kg N pr. tonn slam.

Slammet inneholder noe lett tilgjengelig 
N (som ammonium) og noe N som frigjø-
res fra organiske forbindelser. Nitrogen-
effekten vil variere fra år til år, best effekt 
får vi i nedbørrike år. Normalt kan vi regne 
en gjødslingseffekt på 3 kg N/daa av 3 
tonn slam (1 tonn tørrstoff) pr. dekar. 

Forsøk har vist like god gjødslingseffekt 
ved høstspredning som ved vårspredning 
av slam. Til korn kombineres slam med 
mineralgjødsel. 

 
Det er aktuelt å kombinere med andre 
mineralgjødselslag som OPTI-KAS  
27–0–0, OPTI-NS 27–0–0 (4S) og OPTI-
NK 25–0–9. Næringsinnholdet i jorda 
bør avgjøre hvilket mineralgjødselslag 
som bør velges.

Avløpsslam fra NRA vil også frigjøre N 
den andre vekstsesongen etter spred-
ning. Du kan regne halv N-effekt andre 
året, det vil si ca.1,5 kg N ved spredning 
av 3 tonn slam.

FOSFOR (P)
Slam fra NRA er en god kilde for P. 
Kalken som er tilsatt slammet gjør at 
fosforet er mer tilgjengelig enn slam fra 
renseanlegg som ikke tilsetter kalk.

Ved tilførsel av 3 tonn slam (1 tonn tørr-
stoff) pr. dekar tilføres ca.10 kg P totalt.
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GJØDSLINGSEFFEKT

Vi regner at ca. 25 % av dette er lett  
tilgjengelig fosfor (2,5 kg /daa). Norm 
for fosforgjødsling til en byggavling på 
400 kg/daa er 1,4 kg fosfor /daa.

På jord med normalt fosforinnhold kan 
en derfor bruke fosforfattig fullgjødsel 
(fullgjødsel 25–2–6) i 2–3 år uten å tære 
på fosforballansen på areal som tilføres 
slam fra NRA.

På fosforrik jord kan en bruke mineral-
gjødsel som ikke inneholder fosfor i  
2–3 år etter slamspredning. En god  
gjødslingsplan gir gode råd om hvordan 
slam og mineralgjødsel bør kombineres.

KALIUM (K)
Slam fra NRA inneholder relativt lite K.
  
3 tonn slam (1 tonn tørrstoff) vil tilføre 
2,7 kg pr. daa. Dette er ca. halvparten av 
kornåkerens behov for K.  

Leirjord på Romerike er i utgangspunktet 
rik på kalium. På lettere jordarter er det 
mindre K i jorda, og da må en velge et 
mineralgjødsel som tilfører K.

SLAMMENGDER
2 tonn slamtørrstoff (ca. 6 tonn slam) 
er den maksimale mengden som kan 
tilføres pr. dekar i en 10-årsperiode. Vi 
anbefaler at denne mengden deles opp 
i for eksempel to spredninger av 3 tonn 
slam (1 tonn TS) med fem års mellom-
rom. Dette for å få maksimalt utbytte av 
næringsstoffene i slammet, og for å for-
hindre avrenning av overskuddsnæring 
fra slammet til nærliggende vassdrag.

Eksempel for bygg:
Behovet for bygg er 11 kg N/daa. 

Behovet dekkes med:
 3 tonn slam fra NRA (3 kg N) 
+ 8 kg N fra mineralgjødsel (32 kg fullgjødsel 25–2–6)

Dersom en bruker stor slammengde - 5 tonn slam: 
 5 tonn slam fra NRA (5 kg N)
 + 6 kg N fra mineralgjødsel (24 kg 25–2–6)

•
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Under er et eksempel på en varedeklarasjon som en vil motta sammen med det  
kalkede slammet. Verdiene må sees som veiledende. For siste versjon vennligst  
se vår hjemmeside: www.nrva.no

Varetype: Kalkbehandlet avløpsslam (A 15, NS 2890: 2003)

Leverandør: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Postboks 26, NO-2011 Strømmen

Hygieniseringsmetode: Orsa-metoden (tilsetning av brent kalk som gir temperatur 
>55 ºC i >2 timer)

VAREDEKLARASJON
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TILLEGGSOPPLYSNINGER

LEVERING, PRIS OG BETINGELSER
Slam fra NRA leveres fritt tilkjørt i bulk  
og oppgitt mengde etter avtale. Kontakt 
oss for levering. Husk å sende melde-
skjema med varedeklarasjon til din 
kommune. Skjemaene finner du på våre 
hjemmesider. For mer informasjon om 
melderutiner etter ny Gjødselvareforskrift, 
kontakt landbrukskontoret i din kommune.

Profesjonelle entreprenører med egnet  
utstyr kan utføre spredejobben på en  
effektiv og kontrollert måte. NRA kan  
formidle kontakt med disse.

SIKKERHET
Det anbefales håndvask etter håndtering 
av kalket slam.

PRAKTISKE ERFARINGER
Vi tar gjerne imot råd og tips fra praktisk 
bruk. Dette kan være erfaringer med gjøds-
ling, spredning eller nedmolding av kalket 
slam. Ta derfor gjerne kontakt med oss.

•

•
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NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELKSAP IKS
Strandveien 22 I 2010 Strømmen
Postboks 26 I NO-2011 Strømmen
T: +47 64 84 54 00 I e-post: firmapost@nrva.no
www.nrva.no

RENT VANN
- for deg, miljøet og fremtiden!

INFORMASJON ER TILGJENGELIG  
PÅ INTERNETT

Slam fra NRA inneholder fosfor, nitrogen 
og andre næringsstoffer, har jordfor-
bedrende egenskaper og en fordelaktig 
kalkeffekt som gjør slammet til en god  
og økonomisk gunstig gjødselvare.  
I tillegg er fosfor en begrenset ressurs 
globalt og er viktig å ta vare på i kretsløpet. 
Ved å tilbakeføre fosfor fra avløpsvann til  
kretsløpet er vi med på å sørge for at 
denne ressursen ikke går tapt. 
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