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Förord 
För att uppnå hållbar utveckling är det viktigt att återanvända och återvinna material, att sluta 

kretsloppet. Sverige strävar från ett konsumtionssamhälle till ett kretsloppssamhälle, att gå 

mot en hållbar miljö- och energiutveckling. Siktet ska vara inställt på framtiden, att öka 

kraven för en hållbar utveckling.    

 

I denna rapport undersöks fosfors tillgänglighet i jord gödslad olika material. Arbetet är en del 

i miljöprojektet North Waste Infrastructure, NWI, där syftet bl. a är att undersöka 

förutsättningar för nyttiggörande av restprodukter. Detta för att i framtiden kunna ersätta 

konstgjorda gödselmedel med restprodukter för att tillföra fosfor. 

 

 

Denna rapport är den avslutande delen, ett examensarbete, inom civilingenjörsutbildningen 

Naturresursteknik med inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Under 

denna period har jag kombinerat mina kunskaper för ämnena genom att analysera och finna 

lösningar till fosfors biotillgänglighet i olika material. Examensarbetet har sträckt sig från 

februari 2012 till slutet av augusti 2012. 

Det har varit en intensiv men spännande process att ta fram denna rapport, med tacksamhet 

för det stöd och den hjälp jag har fått längs vägen. Ett speciellt tack till min handledare Jurate 

Kumpiene, lektor vid LTU, och Evelina Brännvall, forskarstuderande vid LTU, samt andra i 

gruppen, som har hjälpt mig under hela projektets gång, agerat bollplank och stöd vid 

lösningsarbete. Även tacka Nils Skoglund från Umeå Universitet för tillverkning av syntetiska 

fosforföreningar. 

 

Jag vill även tacka Mikael Vikström och Elsa Jonsson, min pojkvän samt familj och vänner 

för allt stöd under projektets gång. Samt vill jag tacka min opponent Anna Bäckström för all 

feedback. Slutligen vill jag tacka det EU medfinansierade projektet North Waste 

Infrastructure, NWI, som detta examensarbete har varit en del av och har gjort studien möjlig. 
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Sammanfattning 
Deponering är inte längre en huvudsaklig metod för att göra sig av med avfall, istället 

energi-, materialåtervinns och återanvänds allt fler fraktioner. Sverige arbetar ständigt för att 

återföra restprodukter in till kretsloppet. 

 

Alla växter behöver olika näringsämnen för att gro och växa. Ungefär som människor 

behöver vitaminer och mineraler för att må bra. De viktigaste näringsämnena för växter, både 

på land i och vatten, är kväve, kalium och fosfor.  

 

Råfosfor är ett mineral, apatit, och en så kallad ändlig resurs, vilket innebär att man 

befarar att de källor, som vi hämtar fosfor ifrån idag, kommer att ta slut om något hundratal 

år. Enligt United States Geological Survey (USGS, 2012) beräknas livslängden för kända 

fosforreserver vara 350 år, med förutsättning av vi producerar och konsumerar lika mycket 

som i dagsläget. Uppgifterna på fosfortillgångarna är en uppskattning som kan ändras, blir det 

högre utvinningskostnad finns det möjlighet att bryta ”dyrare” fosfor. Tillgångarna är 

begränsade, det finns dock stora ekonomiska och tekniska bedömningar.  

 

Fosfor finns både i naturgödsel samt konstgödsel och används med syfte att förbättra 

jordmånen för växterna. Den näring som tillförs till marken kan dock vara svåråtkomligt för 

växterna, men genom symbios med mykorrhizasvampar förbättras många grödors upptagning 

av fosfor. 

 

Vid för stor tillförsel tar inte växterna upp all fosfor utan mycket binds till mindre 

jordpartiklar i marken och lagras upp. När marken eroderar vid regn, följer fosfor med de små 

jordpartiklarna ut i hav, sjöar och grundvatten. Fosfor kan även transporteras i löst fas. Stora 

mängder av dessa ämnen kan dock leda till eutrofiering av sjöar och vattendrag vilket i sin tur 

kan leda till oönskad algtillväxt. Vattnet blir grumligt och när stora mängder växtmaterial som 

dött skall brytas ner, uppstår syrebrist vilket kan leda till fiskdöd. Det är därför viktigt att 

tillvarata den fosfor som redan finns i samhället för att minska belastningen på naturen samt 

att den fosfor som bryts inte ska ta slut. Genom återföring av aska och slam till åker- och 

skogsmarken knyts kretsloppet ett steg närmare, det handlar om återcirkulerande.  

 

För en hållbar utveckling krävs det alltifrån odling till spridning av aska och slam samt 

kvalitetssäkring av respektive.  

 

Målet med detta arbete var att använda olika restprodukter som fosfortillskott till jord 

och undersöka deras påverkan på fosfors tillgänglighet för växter. Denna uppsats diskuteras 

möjligheter och begränsningar att använda restprodukter, slam och aska från reningsverk samt 

förbränningsanläggningar, som gödningsmedel till mark.  

  

 Experimenten genomfördes på Miljölaboratoriet vid forskargrupp för Avfallsteknik, 

LTU. För att kunna genomföra försöket såddes krukor med olika blandningar med enbart 

jord, jord blandat med två olika askor, jord blandat med slam, samt två syntetiska 

fosforföreningar, CaK2P2O4 och CaKPO4, blandat med jord. Metoderna som användes vid 

undersökningarna var laktest, sekventiell extraktion, fosfor extraktion samt växtanalyser. 

 

Resultaten från mätningarna visar på att växterna påverkar fosforns växttillgänglighet. 

Fosfor ökar i den utbytbara fraktionen i rhizosfärjorden, den del av marken som är direkt 

påverkad av en växtens rot, gentemot bulkjorden, den omgivande jorden.  
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Slutsatsen av försöken var att rötterna har förmåga att göra en del av otillgänglig fosfor 

tillgängligt. Detta betyder att växterna får en ökad tillgång på fosfor av de olika materialen. 

Trots att pH har en stor betydelse för fosfors rörlighet och tillgänglighet i jord, har det inte 

haft en avgörande effekt på fosforupptag av växter i jord med olika fosfortillsatser i denna 

undersökning. 

 

Bioaskan var den restprodukt med mest tillgänglig fosfor för växterna efter de syntetiska 

fosforföreningar, CaK2P2O4 och CaKPO4. Trots detta mättes den högsta växtbiomassan i jord 

blandad med slam. Detta innebär att andra faktorer, såsom tillgången på N, K och 

mikronäringsämnen, mängden organiskt material och jordens pH är lika viktiga för plantornas 

tillväxt. 
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Abstract 
Disposing waste at a landfill is no longer a preferable method of waste handling. Instead, 

waste is recycled, reused and further processed to extract materials and energy. Sweden is 

putting effort to develop ways of incorporating the waste back into the material and energy 

cycle.  

Plants require various nutrients to germinate and grow in the same way as humans need 

vitamins and minerals to be healthy. The most important nutrients for plants, both aquatic and 

inland, are nitrogen, potassium and phosphorus. 

Phosphor mineral, such as apatite, is a finite, non-renewable resource. From current 

world-wide sources, this mineral is expected to be depleted in the next couple of hundred 

years. According to the United States Geological Survey (USGS, 2012), if production and 

consumption remain at current levels, notable phosphorous reserves will be exhausted in 350 

years. These estimates may change as phosphorous becomes more valuable.   As prices for 

this resource rise, extraction of costlier phosphorous will become economically attractive, 

expanding supply.  While the resource is limited, technical and economic forces will 

determine how much phosphorous is available in the long term.  

Phosphorus exists in both the manure and chemical fertilizers. These are used with the 

purpose of improving the soil conditions for the plants. The nutrients supplied to the soil can 

be inaccessible for the plants to take up. But by symbiosis with mycorrhiza, plant roots have a 

better chance of absorbing phosphorous. 

If the phosphorous supply to soil is excessive, plants are unable to take it all up. Excess 

phosphorous can then dissolve or bind to fine soil particles, and get flushed into rivers, lakes, 

oceans and groundwater. 

In large amounts, phosphorous can lead to eutrophication of water bodies, which in turn 

leads to unwanted algae growth. This water becomes cloudy and poor in oxygen, which leads 

to death of fish and aquatic life. It is therefore important to ensure that phosphorous spread to  

the water system is limited.  The phosphorus that has already been extracted needs to be 

managed efficiently as to minimize the effects on the environment. The remaining reserves 

require prudent management to ensure this vital resource is not wasted.  

Large amounts of phosphorus currently end up in urban waste, mainly in sludge and 

ashes. Reusing ash and sludge to arable and forest soil brings responsible recycling of 

phosphorus one step closer to realization.  This is vital in order to ensure phosphorus 

fertilizers for future generations. 

 The objective of this work was to use various residues as phosphorus fertilizers and 

evaluate their impact on phosphorus availability to plants in soil. This report discusses the 

possibilities and limitations of using waste such as, sludge and ash from sewage treatment 

plants and incinerators, as soil fertilizers. 

The experiments were conducted at the Environmental laboratory at the research group  

of Waste Science and Technology, Luleå University of Technology, LTU. In order to carry 

out the experiment, grass and herb seeds were sawed on different soil mixtures: one with just 

soil, another soil mixed with two different ashes, a third was soil mixed with sludge, and two 

synthetic compounds, CaK2P2O4 and CaKPO4, mixed with the soil. 
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The evaluation methods used in this experiment were leaching test (liquid to solid ratio 

(L/S) 2), sequential extraction, phosphorus extraction and plant analyses. 

The results of the measurements show that the plants are capable of transforming 

phosphorous into an available form. The results of the sequential extraction, most notably the 

exchangeable fraction, show that phosphorus concentrations are greater in the rhizosphere 

soil, versus the concentration in the bulk soil.  

The conclusion of the experiments is that the roots are able to make some of the 

unavailable phosphorus available. This means that the plants get an enhanced supply of 

phosphorus from the different materials. Although it is acknowledged that pH has a great 

importance for phosphorus mobility and accessibility in soil, it did not have any significant 

effect on the uptake of phosphorous by the studied plants 

Bio-ash was the byproduct that resulted in the most available phosphorus for the plants 

followed by the two synthetic materials, CaK2P2O4 and CaKPO4. Despite of that, the highest 

biomass of plants was measured in soil that was amended with sludge. This indicates, that 

other factors, such as availability of N, K and micronutrients, amount of organic matter and 

soil pH are no less important for vegetation growth than available phosphorus.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Enligt regeringsförklaringen 1996 skall Sverige "vara en pådrivande internationell kraft 

och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling". Hållbar utveckling 

i vid mening definieras som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Prop. 97/98:145). 

Hållbarhet kräver därför att jordbruksmarkens och skogsmarkens bördighet skall bibehållas, 

vilket bland annat innebär att åker- och skogmarkens förråd av näringsämnen ej får utarmas. 

Åkern och skogen måste tillföras lika mycket näring som förs bort. Detta för att de fossila 

förråden av näringsämnen inte skall minska allt för mycket, och därmed minska framtida 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, bör tillförseln av näringsämnen till 

jord- och skogsbruket huvudsakligen baseras på att kretsloppen av näringsämnen sluts (SNV, 

2002). 

När jordbruket började för 10 000 år sedan ökade urbaniseringen och vetenskapen. 

Forskning gjorde jordbruket ännu effektivare. Maskiner och kemiska gödningsmedel 

revolutionerade och gjorde det möjligt att föda dagens befolkning på närmare 7 miljarder 

människor. Dagens samhälle är helt beroende av fosfor, då det är en komponent i 

gödningsmedel och utan fosfor får vi inte bra skördar. Fosfor är en grundläggande byggsten 

för allt liv, väsentligt för att cellerna ska fungera. Finns det otillräckligt med fosfor för 

växterna så kan de sluta att växa vilket leder till minskad livsmedelsproduktionen (Greppa, 

2010).  

Fosfor från gruvor ingår i alla typer av konstgödsel. Råfosfor är ett mineral, apatit, och en 

så kallad ändlig resurs, vilket innebär att man befarar att de källor, som fosfor hämtas från 

idag, kommer att ta slut om något hundratal år (Geppa, 2010). Enligt USGS beräknad 

livslängd för kända fosforreserver vara 350 år, med förutsättning av vi producera och 

konsumera lika mycket som i dagsläget. Uppgifterna på fosfor tillgångarna är en uppskattning 

som kan ändras, blir det högre utvinningskostnad finns det möjlighet att bryta ”dyrare” fosfor. 

På grund av hur beroende växterna är av fosfor och att råfosfat är en ändlig resurs, är det 

viktigt att titta på alternativa ersättare för råfosfat (Greppa, 2010).   

Restavfall såsom aska och avloppsslam innehåller näringsämnen som gör dem till 

attraktiva alternativ till konstgödsel i skog- oh jordbruk. Materialen innehåller olika 

fosfatformer och har olika löslighet och tillgänglighet för växtupptag. Detta skulle kunna vara 

en lösning av återföring av växtnäring till åkermark (Levlin et al., 2002). 

Bulkjord, rhizosfärjord, växtrötter och skott kommer att analyseras för att få information 

om fosfors fördelning och tillgänglighet mellan olika medier. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt har varit att skapa förutsättningar för utnyttjande av 

näringsinnehållet av restprodukter från slam samt aska från hushållsavfall och bioavfall. 

Projektet avser att studera dessa avfall för att utveckla ett gödningsmedel med speciella 

egenskaper, som lätt kan varieras och anpassas till specifika ändamål, till exempel olika 

grödor, städer, skog, parker etc. 

Detta arbete syftar till att studera löslighet och växttillgänglighet av fosfor i marken. Arbetet 

utfördes för att besvara de tre följande forskningsfrågorna. 
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- Vilka tillsatser ger mest tillgänglig fosfor? 

 

- Kan växter påverka fosfors tillgänglighet? 

 

- Hur påverkas extraherbart fosfor av tillsatser och växter? 

 

1.3 Resurser 
Utrustningen som har använts för materialkaraktärisering, laktester, sekventiell lakning, 

fosfor extraktion och analys, fanns tillgängliga vid försöken och har genomförts på 

Miljölaboratoriet, LTU. Elementanalys på gräset utfördes av det ackrediterade laboratoriet 

ALS Scandinavia, Luleå. 

 

1.4 Avgränsningar 
 Examensarbetet avgränsas till att endast undersöka fosfor löslighet och tillänglighet för 

växter i jord blandad med askor från två olika bränslen, slam från reningsverk samt två olika 

syntetiska material. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Inledning 

2.1.1 Historia 

Alkemisten Henning Brandt från Hamburg gav fosfor sitt namn från grekiskans 

phosphorus (ljusbärare) på 1660 talet. Han försökte framställa ”de vises sten”, vilket användes 

av alkemister som namn på ämnen som de trodde kunde omvandlas från oädla till ädla 

metaller. Detta genom att upphetta indunstningsåterstoderna av uppsamlad urin utan 

lufttillträde tillsammans med sand. Resultatet blev vit vaxartad substans som fosforescerande 

(självlysande) i luft när ångorna kondenserade under vatten. Under 1670 talet skrev Robert 

Boyle en avhandling om fosfor där han kom fram till att närvaro av luft var nödvändig för att 

fosforn skulle lysa i mörkret samt att förbränningsprodukterna fosforpentoxid och fosforsyra 

har sura egenskaper. Under ca 100 år var urin den enda källan till framställning av fosfor. Det 

var under 1770 talet som två svenskar kunde visa att fosfor också finns i skelettet hos 

människor och djur, och kan därav framställas genom upphettning/förbränning av benaska 

(kalciumfosfat). På grund av denna stora upptäckt sjönk priserna kraftigt på fosfor och man 

fick ett billigt och lättillgängligt material. Fosfor klassificerades som grundämne år 1772 av 

Antoine Laurent Lavoisier, som studerade fosfors förbränning och kunde visa att fosforsyran 

är en förening mellan syre och fosfor. Industriell framställning av fosfor för tändstickor 

startade i England 1844 med en produktion på 0,75 ton som sedan ökade till 26,5 ton år 1851. 

Samtidigt under 70- och 80–talet upptäcktes kalciumfosfat som mineral. När den elektriska 

kraften blev tillgänglig i stor skala inledda fosfors framställning genom elektrisk smältning av 

fosformineralet apatit. Denna metod infördes av J.B Readman i Edinburgh år 1888 (Lindberg 

et al., 2004). 

Forntida jordbrukare visste att den första avkastningen på åkermark var mycket bättre 

första året än det efterföljande åren. Detta resulterade i att de flyttade till nya områden, som 

återigen visade samma mönster av minskade skördar över tiden. Så småningom upptäcktes 

det att åkermarkens växtlighet förbättrades med spridning av stallgödsel. På 1600-talet 

utvecklades gödseltekniken och Gauber utvecklade den första kompletta mineralgödsel, som 

var en blandning av salpeter, lime, fosforsyra, kväve och kalium. Sir John Lawes beskrev en 

metod för att producera en form av fosfat som ett effektivt gödselmedel (Horwood, 1990). 

2.2 Kemiska egenskaper 
Fosfor är ett icke-metalliskt grundämne, som finns i grupp 15 i periodiska systemet med 

symbolen P. Atomvikten för fosfor är 30.97376 u. 

Fosfor kan anta flertalet olika former av aggregationstillstånd. Vit fosfor är en extremt 

giftig, gul till vit, vaxartad, fast ämne, nästan olöslig i vatten men mycket löslig i koldisulfid 

(CS2). Vit fosfor har smältpunkt vid 44.2 C och kokpunkt vid 280 C. Utsätts vit fosfor för 

luft självantänder den, och bildar en vit rök av fosforpentoxid (P2O5).  På grund av sin 

giftighet samt lättantändliga egenskaper förvaras vit fosfor under vatten. 

När vit fosfor värms upp till cirka 250 C i frånvaro av luft, omvandlas den till en mer 

stabil röd fosfor. Denna form är mindre farlig men bör hanteras med försiktighet. 

På grund av fosfors kemiska aktivitet förekommer fosfor ej i naturen i fri form, dock 

finns den i mineral, såsom apatit. 

I normal temperatur påträffas inte fosfor i gasform, detta beror på att fosfor vanligen är 

flytande vid dessa temperaturer (Backlund et al., 2005). 

 

 



Växttillgänglighet av fosfor i jord gödslad med aska och slam 

 

M. Nilsson, Avd. för Geovetenskap och miljöteknik, LTU, 2012 

Den naturligt förekommande fosforn består till 100 % av den stabila isotopen 
31

P. Det 

finns sex radioaktiva isotoper, där 
32

P är den viktigaste med halveringstiden 14,3 dygn och 

används inom studier av fosfors kretslopp i djur och växter (Valsami-Jones, 2004). 

Fosfor finns både i organiska och oorganiska former. Organiska former innebär att 

fosfor är bunden i död växtlighet eller till jordpartiklar. Oorganisk fosfor kallas ofta 

ortofosfater och är lösta i vattnet, ett exempel är fosfat (PO43-) (SNV, 2005).   

Elektriska konfigurationen för 
31

P är 1s
2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
, 3p

2
 (Valsami-Jones, 2004). 

2.2.1 Användningsområde 

Fosfor är en icke-förnybar råvara och är tillsammans med kväve och kalium mycket 

viktiga näringsämnen i gödselprodukter. De har en central funktion i många biologiska och 

biokemiska processer (Valsami-Jones, 2004). 

 

2.3 Fosfors förekomst 

2.3.1 Fosfors förekomst i jordskorpan 

I jordskorpan är fosfor det 11:e vanligaste grundämnet med en medelkoncentration av 

ca 1120 mg/kg. Dock är fosfor ojämnt fördelad i jordskorpan. 

Det finns två huvudgrupper av fosfat i berggrunden, sedimentära och magmatiska 

fosfat. Den först nämnda har bildats i bergarter ur sediment på havsbotten och magmatiska 

fosfat har bildats genom att magma har trängt ut genom jordskorpan och stelnat. I naturen 

finns det mer av sedimentärt fosfat än magmatiskt.  

Apatit är det viktigaste mineralet, varav de vanligaste formerna av apatit är fluoridapatit 

Ca5(PO4)3F, hydroxidapatit, Ca5(PO4)3OH, och kloridapatit, Ca5(PO4)3Cl (SNV, 2005). 

 

2.3.2 Fosfor i jord och sediment 

Den totala koncentrationen av fosfor i jord och sediment är 50-1500 mg/kg, med både 

organisk och oorganisk fosfor i marken (SNV, 2005). Beroende på vilken gröda och 

skördenivå det är, behöver växten cirka 10-30 kg fosfor per hektar (Hahlin, 1994).  Den 

oorganiska fosforn är bunden i jorden på tre olika sätt, fosfor i partiklar, fosfor bunden till 

ytan av partiklar (adsorption) och fosfor i marklösning. Olika jordar har olika kapacitet att 

adsorbera och desorbera (släppa) fosfor (SNV, 2005). 

Trots den stora mängd fosfor som finns i marken, lider växter ofta stor brist på fosfor. 

Den främsta orsaken till detta är att en stor del av fosforn som finns i marken är otillgänglig 

för växterna, på grund av att den är hårt kemiskt bunden. Den fosfor som finns i marken är 

oftast i svårlöslig form, såsom kalcium och magnesiumfosfater i alkaliska jordar. Ännu mer 

svårlöslig är fosfor i sura jordar, där binds till järnoxider och bildar fluoridfosfater. Fosfor kan 

också finnas bundet i organiska föreningar, och behöver frigöras genom nedbrytning för att 

växterna ska kunna ha möjlighet att ta upp näringen (Pierzynski et al., 1994). 

H2PO4
-
 och HPO4

2-
 är de former som växter främst kan ta upp. I vilken form fosfatjonen 

förekommer beror på pH i marken, se tabell 1. pH är en avgörande faktor för både 

växttillgänglighet och löslighet av markfosfatet. Fosfatets löslighetsmaximum är svagt sur till 

svagt alkalisk som figur 2 visar (pH 5,5 – 8,0) (SNV, 2005). 

Växterna har anpassat sig i både form och fysiologi för att kunna ta upp fosfor. Vissa 

växtrötter kan producera syror som löser fosfater från svårlöslig till löslig form (SNV, 2005). 

Som tidigare nämnt finns oorganisk löst fosfor oftast som H2PO4
-
 eller HPO4

2-
, 

beroende på pH. Den organiska lösta fosforn finns i socker, fetter och proteiner. Det är svårt 

att finna den exakta källan till dessa ämnen, det kan antingen vara aktiva celler eller från döda 

celler vid nedbrytning (SNV 2005). 
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2.3.2.1 Fosfor i Svenska jordar 

Svenska jordar har normalt ett pH mellan intervallen 5,5-7,4. Enligt figur 1 kan man 

se att den största delen tillgänglig fosfor finns inom samma intervall. Dock påverkas svenska 

jordar av det kalla klimatet och den långsamma vittringen, som resulterar i att svenska 

åkerjordar har låg halt av lättillgänglig fosfor. Desto mer vittrade mineral desto mer ytor finns 

det som kan sorbera fosfor, jämför med om det bara finns normalt strukturerade mineral 

(SNV, 2005). 

 

 
Figur 1 Fördelning av fosfater mellan oorganiska jordföreningar vid olika pH, y-axel 

representerar procentuell tillförd P till jord (modifierad efter P2ric, 2009) 

 

2.3.3 Fosfor i vatten 

I havsvatten är fosfathalten ca 0,07 mg/kg. Fosfaterna bildar svårlösliga oorganiska 

föreningar som sjunker till bottnen. 

Fosfor i vatten kan förekomma som både oorganisk eller organisk partikulärt bunden fosfor, 

och som oorganisk och organisk löst fosfor. Mellan den partikulära fosforn och den lösta 

finns ett mellansteg, fosfor som är bunden till kolloider med mycket långsam 

sedimentationshastighet (Finnson, 2011). 

Den oorganiska partikulära fosforn kan bildas vid kemisk utfällning av metalljoner med 

fosforföreningar och vid nedbrytning av organiskt material. Fosforn kan också vara 

Tabell 1 Andelar fosfatkoncentration vid olika pH, % av sammanlagda koncentrationer 

uttryckt i mol/l (modifierad efter Eriksson et al., 2005) 
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adsorberad på metalloxider eller bunden till lerpartiklar (SNV, 2005). 

 

2.3.4 Fosfor i människan 

Människokroppen är rik på fosfor och utan fosfor skulle människor inte kunna stå 

upprätta. Fosfor är det sjätte vanligaste ämnet i kroppen och cirka 85 % finns i människors 

benstomme i form av hydroxidapatit (Ca10(PO4)6(OH)2). Alla djur behöver fosfor både för 

skelettet samt tänderna. Fosfor är även en viktig del i arbete (ATP) och reproduktion (DNA). 

Överflödig fosfor utsöndras i urinen via njurarna, men en del försvinner också med 

avföringen (Söderhäll, 2011). 

 

2.4 Omsättning av fosfor i marken 
Det är både kemiska jämviktsreaktioner och den biologiska processen som styr fosforns 

omvandling i marken. Mikroorganismer kan till exempel frigöra kemisk fälld fosfor, detta 

genom att utsöndra syror och/eller genom att sänka pH i sin närhet. Som figur 1 visar, 

dominerar svårlösliga kalciumfosfater vid höga pH och aluminium- och järnfosfater vid låga 

pH. En normal jord är komplex och ytterst heterogen, vilket leder till att pH varierar beroende 

på rötterna och mikrobernas utsöndring av syror (SVU, 2011). 

 

2.5 Fosforns kretslopp 
Det finns många källor av fosfor, både naturliga och mänskliga, se figur 2. Dessa 

inkluderar jord, stenar, avloppsvatten, avrinning från gödslade gräsmattor och åkrar, avrinning 

ifrån stallgödselområden, dränerade våtmarker samt kommersiella preparat inom rengöring. 

I akvatiska system förekommer fosfor som organiskt och oorganiskt fosfat. De kan båda 

antingen lösas i vattnet eller suspenderas. Organiskt fosfat består av en fosfatmolekyl bunden 

till en kolmolekyl, såsom i växt eller 

djurvävnad. 

Trots att fosfor är en så viktig del av organismer, finns det förvånansvärt lite fosfor i 

biosfären i jämförelse med litosfären och hydrosfären. Detta då fosfor inte existerar i gasform, 

finns fosfor inte heller i atmosfären annat än i form av dammpartiklar. Detta är en av 

orsakerna till att fosforcykeln är relativt långsam, då det tar lång tid för fosfor att gå igenom 

systemen utan att spridas i atmosfären (Valsami-Jones, 2004). 

Det största delen av fosforn finns i bergen och frigörs genom vittring vilket leder till en 

mer löslig fosfor. Fosforn transporteras sedan via floder till sjöar och vidare ut till haven där 

det deponeras och bildar olösligt kalciumfosfat. 

Det begravda sedimentet förs tillbaka i kretsloppet genom tektoniska processer såsom 

subduktion eller ligger kvar på havets botten och bildar nya sedimentära bergarter (Schröder 

et al., 2009). 
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Figur 2 Fosfors kretslopp. Naturliga samt människans påverkan av fosforns kretslopp 

på land ut till floder (modifierad efter Emsley, 1984). 

 

2.5.1 Fosfors kretslopp i vatten 

Vattenväxter tar upp löst oorganiskt fosfor och konverterar det till organiskt fosfor som 

blir en del av deras vävnader. Djur får den organiska fosfor som de behöver genom att äta 

vattenlevande växter eller andra djur. 

När växter och djur dör, utsöndras avfall och den organiska fosforn sjunker till botten, 

där bakteriell nedbrytning omvandlar den tillbaka till oorganisk fosfor, både i lös- såväl som 

partikelform. Den oorganiska fosforn kommer tillbaka till vattnet när bottnen rörs upp av djur, 

människans aktivitet eller av vattnets egen rörelse, varpå fosforn tas upp av växter och cykeln 

börjar om (Finnson et al., 2011). 

 

2.5.2 Erosion 

En mark som saknar vegetation eroderas vid riklig nederbörd samt under snösmältning 

(SGI, 2005). Vid erosionen transporteras fosfor, som är bunden till markpartiklar, ut till 

vattnet. Partiklarna transporteras antingen på ytan (yterosion) eller genom markens 

spricksystem (inre erosion) (SNV, 2005). 

Avrinningsvatten från gödslad mark för ofta med sig större mängd fosfor till recipienten 

än en mark som ej är gödslad. Jordbruksmark är den största tillförande källan av 

fosforföreningar till vatten. De svenska skogarna ger ifrån sig förhöjda läckage av 

fosforföreningar till vatten i samband med avverkning av skog. Utsläpp ifrån industri och 

hushåll sker ofta direkt till vatten och innebär ytterligare tillförsel av fosfor som bidrar till 

övergödning av sjöar (SNV, 2005). 

Yterosion uppkommer genom regn och snösmältning. När regndropparna når marken 

slår de isär jordpartiklarna. När infiltrationskapaciteten överskrids genom kraftig nederbörd så 

slammas jorden upp. Vattnet med den slammade jorden transporteras sedan till de lägsta 

delarna på fältet. 

Det finns fler faktorer som påverkar erosionen, om marken är obevuxen, 

infiltrationskapaciteten beror bland annat på strukturstabiliteten i jorden, halten organiskt 

 



Växttillgänglighet av fosfor i jord gödslad med aska och slam 

 

M. Nilsson, Avd. för Geovetenskap och miljöteknik, LTU, 2012 

material och jodens textur. Är marken frusen och att det har bildats tjäle, transporteras vattnet 

på ytan. 

Vatten som har runnit av från område med mycket djurproduktion innehåller större 

mängder löst fosfor än avrinnande vatten från område med ren spannmålsproduktion (SNV, 

2005). 

Fosforförluster kan uppstå via dräneringssystem i marken, som uppkommer i samband 

med vattnets transport ned i jordprofilen. Fosforrikt material eroderas från porväggar, 

rotkanaler och maskgångar av det perkolerande vattnet och transporteras via 

dräneringssystemet ut till vattendrag oh sjöar (Tjell, 1994). 

 

2.6 Växternas upptag av fosfor 
För att växter ska kunna växa behöver de, via rötterna, kunna ta upp vatten och 

näringsämne. Näringsämnet kan antingen tas upp via aktiv- eller passiv transport. Aktiv 

transport innebär att näringsämnen transporteras in i celler via kanaler i cellmembranet, oftast 

oorganiska ämnen. Organiska ämnen tas istället upp via passiv transport genom cellväggar 

och membran (Dietz et al., 2001). 

I Sverige innehåller marken normalt 1-2 ton fosfor per hektar. Trots detta kan växten ha 

svårt att ta upp fosfor, eftersom att oorganiska fosforn främst finns i hårt bundna föreningar 

med järn, aluminium och kalcium. I jordar med hög tillgång av total fosfor, dock i svårlösliga 

komplex, kan fosforns tillgänglighet öka i samband med förhöjning av organiska syror (SVU, 

2011). Enligt en studie som Gerke 1992 utförde, fann han att tillsats av citronsyra ökade 

lösligheten av fosfor som var bunden till järn, Fe och aluminium, Al. 

Roten på växten tar lättast upp fosfor som finns i marklösning. För att hålla jämvikt av 

fosfor i marklösningen, buffras främst fosfor som finns adsorberat på markpartiklar och 

lerpartiklar till lösning (Ehde, 2010). Näringsämnena som finns i markvätskan tas upp ur 

markvätskan i form av joner, positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner av 

rötterna. För att bibehålla rätt balans i växten mellan positiva och negativa joner kan växten 

avge en jon med liknande laddning som den jon som tas upp. Detta resulterar i en pH-

sänkning eller pH-ökning i rhizosfären (se nästa avsnitt) beroende på H
+
 avges eller tas upp 

(Fogelfors, 2001).  

Om växten kan leta växtnäring i större volymer i jorden beror på rotlängd, rotdjup 

rotförgrening och anläggande av rothår. I samband med att plantan tar upp fosfor uppkommer 

ett avgränsat område som är utarmat på tillgänglig fosfor. Detta område skapas genom att 

fosforupptaget sker fortare än fosforns diffusion till markvattnet. Roten kan ha ett ”extra” 

nätverk med mykorrhiza, se figur 3. Detta leder till att roten har större volym och därmed 

större möjlighet att tömma jorden på tillgänglig fosfor (Ehde, 2010). 

Rötter kan delas in i två kategorier, pålrötter och fiberrötter. Pålrötter utgörs av en lång 

central rot som växer nedåt i jorden och utifrån viken sidorötter växter ut. Fiberrötter är 

tunnare och betydligt fler, vilket ger en större rotarea som i sin tur är en fördel då 

mikroorganismer kan etableras i marken. Gräs har ofta fiberrötter (Aprill och Sims 1990). 

Växtens rötter tar upp fosfatjoner som är löst i markvatten, och dessa fosfatjoner utger 

endast 0,01 % av total fosfor. Denna halt varierar beroende på jordens innehåll av fosfor och 

dess förmåga att leverera fosfat till markvattnet (SVU, 2011).
 

 
 

2.6.1 Rhizosfären och bulkjord 

Rhizosfären även kallad rotzon, utgör den del av marken som är direkt påverkad av en 

växtens rot. Detta område kan variera mellan 1,5 mm och 9 mm från roten och utåt. Rotzonen 

har speciell mikroflora och mikrofauna, som är beroende av de organiska ämnen som avges 
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av roten, bland annat genom sönderfallet av celler från rotmössa och rothår. Bulkjorden är 

däremot den omgivande jorden. 

Tillgängligheten av näringsämne och metaller skiljer sig i rhizosfären i förhållande till 

bulkjorden. Detta på grund av att växterna påverkar sin omgivning genom sitt upptag och via 

utsöndring och nedbrytning av produkter. Flera exempel från jordbruksgrödor odlade i 

kontaminerad jordar visar att de växttillgängliga halterna av vissa tungmetaller är högre (Zn, 

Pb) i rhizosfären medan andra är lägre (Cu, Cd).  Enligt P. Hinsinger 2008 kan detta bero på 

växtupptaget och även att växten sänker pH runt rötterna, dock kan vissa element bli mobila i 

lägre pH medans vissa blir stabila (Hinsinger och Courchesne 2008).  

 

2.6.2 Mykorrhiza 

Växternas rötter är ofta omgivna av en mantel av svamptrådar (svamphyfer) och en 

mycelmantel. Denna symbios mellan svamp och växt kallas mykorrhiza (svamprot), figur 3. 

Vid mykorrhizan är trädrötterna tätt omslingrade av svampens hyfer. Svampen producerar ett 

rikt förgrenat nätverk av fintrådiga hyfer runt roten. Mykorrhiza-svamparna livnära sig på att 

växten producerar kolhydrater och avger dessa till svampen. Växter med mykorrhiza klarar en 

betydlig lägre vattenhalt i marken än en växt utan mykorrhiza. Detta kan bero på att 

mykorrhizan har effektivare vattenupptag, och ett symbiotiskt ämnesutbyte äger rum mellan 

växten och svampen (Kling, 1996). 

 

 
 

Figur 3 Mykorrhizas svamptrådar i marken fungerar som en förlängning av rotsystemet.  

Mykorrhizan hjälper rötterna att effektivare ta upp näringsämnen och vatten, 

samt att utforska jorden och nå platser som är otillgängliga för rötterna. (Roy-

Bolduc, 2011) 

 

2.7 Fosfors tillgångar 
Med förutsättning att vi producerar lika mycket fosfor som vi konsumerar, finns det 

beräknat att fosfor kommer att räcka i 350 år enligt United States Geological Survey (USGS, 

2012). Det finns tidigare siffror so antog att fosforreserverna skulle räcka 80-90 år, detta 

utökades med Marocko/Västsaharas fyndigheter som uppvärderats med faktorn 10. 
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Världens fosforreserver består mestadels av de sedimentära råfosfaten, vilken utgör cirka 80 

% av produktionen. Marocko är en stor exportör, samt Kina och USA. De magmatiska 

råfosfaten bryts främst i Ryssland, Finland, Sydafrika, Zimbabwe och Brasilien. 

Fosforhalten är förhållandevis låg i de magmatiska råfosfaten, 5% jämfört med den 

sedimentära, 12-16%. 
I råfosfatfyndigheterna finns det oönskade tungmetaller som kadmium och uran, 

speciellt i sedimentära fyndigheter. Koncentrationerna kan vara så höga som 640 mg 

kadmium och 1,3 g uran per kg fosfor (NVV). 

2.7.1 Organisk och oorganisk fosfor 

Oorganiskfosfor löses upp från mineral till marklösning, och med hjälp av bakterier sker 

det en biologisk ackumulering, organisk fosfor bildas. Fosforn återförs med tiden när växterna 

dör. 

Totalhalten av fosfor i marken är i intervallet mellan 50 -1500 mg/kg, av detta är cirka 

50-70% oorganisk form. Beroende på mineralsammansättningen i marken, vittras fosfor till 

mer löslig form olika snabbt, en funktion av tiden, se figur 4.  I jordar som är mindre ovittrade 

eller inte påverkade av vittring, är den dominerade mineralen apatit, Ca10(PO4)6X2, där X 

representera anjoner som F
-
, Cl

-
, OH

- 
och CO3

2-
. Det finns över 200 former av fosfor i 

naturen, fluorapatiten är dock den vanligaste formen i både brytvärda malmregioner samt i 

åkerjorden. 

I områden med kraftig vittring lakas mineral som Ca samt basiska mineral ut från 

jorden. Detta sänker pH i marken och aluminium och järn blir lösliga. Fosfor binds mycket 

kraftigt med aluminium eller så kan fosfor fällas ut tillsammans med järn. Detta kan leda till 

svårigheter för växterna att ta upp det viktiga näringsämnet fosfor. 

Beroende på pH, vittring och jordens sammansättning så har oorganisk fosfor 

varierande löslighet och tillgång till växter (Pierzynski et al., 1994) 

 

 
Figur 4 Förändringar av fosfors sammansättning i jord beroende på tid  

(modifierad efter Pierzynski et al., 1994). 

 

 

2.7.1.1 Apatit 

Det vanligaste mineralet innehållande fosfor är apatit, Ca5F(PO4)3. Apatits hårdhet är 5, 

medium hårt och dess densitet är 3,15 till 3,20 g/cm
3
. Mineralet förekommer i två former, 
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kristallin apatit och fosforit, vilket är kryptokristallin. Med kryptokristallin menas texturen av 

de enskilda kristallerna i en bergart är för små för att urskiljas i ett ljusmikroskop. Kristallin 

apatit är av oorganiskt ursprung, medan fosforit är resterna av djurben. Den största reserv av 

kristallin apatit finns på Kolahalvön, i närheten av Murmansk, Ryssland. Den största reserv av 

fosforit är i Idaho och Wyoming i USA.  Figur 5 visar gruvproduktionen samt reserverna i det 

de fyra största exportörerna av fosfor i världen (USGS, 2012). 

I Lappland innehåller järnmalmen fosfat i form av fluoridapatit och erhålls som 

biprodukt vid järnmalmsbrytning (SNV, 2005).  

 

 
Figur 5 Gruvproduktion av fosfor 2010, 2011 och reserv i ton, (modifierad efter USGS, 

2012) 

 

2.8 Råvaran gödsel 
Gödselmedel kan delas in i två huvudgrupper, organisk och oorganisk gödsel. De 

vanligaste formerna av organisk gödsel är stallgödsel som hämtas från husdjurens spillning 

och gröngödsel som kommer från odlade växter. Den vanligaste formen av oorganiskt 

gödselmedel är mineralgödsel som är framställd på kemisk väg från gruvdrift. Den innefattar 

vad man av tradition brukar kalla för handelsgödsel och består av lättlösliga salter, till 

exempel superfosfat som blir lättillgängliga för växten när jordens fuktighet löst upp 

gödselkornen (SNV, 2010). 

 

2.8.1 Mineralgödsel 

Mineralgödsel som används i Sverige idag är ifrån magmatisk bergarter, vilken utgör en 

mindre del av världens tillgångar. I Sverige efterfrågas mineralgödsel med låg kadmiumhalt, 

det vill säga med sedimentärt ursprung då dessa ofta har lägre halt av kadmium än de 

magmatiska bergarterna (SVU, 2011). 

Sverige importerar till stor del mineralgödsel ifrån Finland och Ryssland, där 

brytningen sker i dagbrott. 

För att utvinna fosforn ur apatit används olika metoder i världen. I Finland används 

svavelsyra för behandling av råfosfaten för att bilda fosforsyra. Gips bildas som restprodukt 

av svavelsyran och råfosfaten, och cirka 45 % av kadmiumet från råfosfaten hamnar i gipsen, 
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se formel 1. Av denna reaktion fås ca 7-10 % fosfor (16-22 % P2O5), av detta är 97-100 % 

växttillgängligt fosfor i gödselmedlet. Tillförsel av vattenlöslig mineralgödsel ökar 

koncentrationen av fosfor i marklösningen. Hur mycket utav detta som är vattenlösligt är 

oklart (Beaton et al., 2005). 

 

Ca3(PO4)3*CaF2 + 7H2SO4  3Ca(H2PO4)2+ 7CaSO4 + 2HF  (1) 

 

För att utveckla ett gödselmedel med ännu högre fosforhalt utvecklades 

trippelsuperfosfat (TSP). TSP innehåller 19-22 % fosfor (44-52 % P2O5) varav 97-100 % är 

växtillgängligt. TSP framställs genom att apatiten får reagera med fosforsyra enligt formeln ( 

Beaton et al., 2005). 

 

(CA3(PO4)2)3 * 12H3PO4 + 9H2O  9Ca(H2PO4)2 + CaF2  (2) 

 

Ett annat gödselmedel som används, främst i USA, är ammoniumfosfat. 

Ammoniumfosfat produceras genom fosforsyra reagera med ammoniak. Detta resulterar i 

antingen monoammoniumfosfat (MAP) eller diammoniumfosfat (DAP). MAP innehåller 21-

27 % fosfor (48-62 % P2O5), medan DAP innehåller 46-53 % fosfor. Gemensamt för båda är 

att all fosfor är växttillgängligt (Beaton et al., 2005).  

 

NH3 + H3PO4  NH4H2PO4 (MAP)    (3) 

 

2NH3 + H3PO4  (NH4)2HPO4 (DAP)    (4) 

 

En skillnad mellan ammoniumfosfater och kalciumfosfater är att ammoniumfosfater i 

högre grad påverkar pH-värdet i marken. MAP kan sänka pH värdet i marken medan DAP 

kan höja pH värdet vilket kan gynna ammoniakavgång, ammoniak kan bidra till övergödning 

av mark och vatten, (Beaton et al., 2005). 

Det finns många olika gödselmedel, detta för att välja bästa möjliga till den aktuella 

grödan och fältet. Det slutgiltiga gödselmedlet kallas fullgödselmedel, NPK-gödselmedel, 

innebär kväve, fosfor och kalium (SNV, 2010). 

När vattenlöslig mineralgödsel tillförs på marken ökar koncentrationen av fosfor i 

marklösningen. När rötterna inte kan ta upp mer fosfor adsorberas fosforn på ler- och 

markpartiklar, eller bildar föreningar med järn, aluminium och/eller kalcium som sekundära 

mineral. Detta fungerar som en reservoar för framtida växtupptag (Edhe, 2010). Enligt statliga 

jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn får stallgödsel eller andra oorganiska gödselmedel 

under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per 

hektar spridningsareal och år (STF, 2011).  

 

2.9 Övergödning 
Fosforn förloras från åkermarken genom att den mobiliseras och transporteras iväg med 

avrinnande vatten. Det är stora skillnader i de mängder fosfor som förloras från åkermarken 

från olika europeiska länder eftersom det finns skillnader i jordar, markhydrologi och 

jordbruksproduktion. Fosforn som finns i gödselmedel, naturgödsel som handelsgödsel, kan 

ha en negativ påverkan på omkringliggande miljön. Växtnäring följer med överskottsvattnet 

från marken via grundvattnet till vattendrag. 

Övergödning av sjöar och vattendrag har varit känd tidigare än övergödning av havet 

eftersom det har funnits lokala utsläpp från exempel avlopp från städer och småindustrier. Det 

var först under 60-70 talet som utbyggnad från reningsverken utfördes för att minska orenat 
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avloppsvatten från att nå sjöar och vattendrag (SNV, 2003). 

I sjöar och vattendrag är det fosfor som är i första hand är näringsämnet som anses vara 

den tillväxtbegränsade faktorn. 

Med övergödning/eutrofiering menas att produktionen av alger och växter ökar. 

Förändringar i vattnets näringsstatus återspeglas snabbt i växtplanktons biomassor och 

artsammansättning. Ett näringsöverskott i vattendrag kan till en början gynna faunan genom 

tillväxt av alger och annan vegetation. Om näringsöverskottet fortskrider över en längre tid, 

resulterar detta i grumligt vatten. Grumligare vatten leder till mindre ljusinsläpp som 

missgynnar bottenvegetationen. När planktonen dör, sjunker till botten och bryts ned, 

förbrukas syret och sjön kan få syrebrist. Bottendjur och fiskar påverkas negativt av detta och 

blir bottnen helt syrefri bildas istället svavelväte. 

Fosforn förekommer i många olika former i marken, detta resulterar i att det är svårt att 

förutsäga hur lång tid som krävs för att åtgärda övergödning till önskad effekt (SNV, 2003). 

 

2.10 Avloppsreningsslam och aska 

2.10.1 Avloppsreningsslam 

Riksdagen beslutade som ett delmål till Sveriges miljökvalitetsmål ”God bebyggd 

miljö” att 60 % av fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark varav minst hälften ska 

återföras till åkermark till år 2015. Avloppsslammet har dock inte tillräckligt låg 

föroreningsinnehåll för att kunna användas till jordbruket som gödselmedel. Största problemet 

är att ungefär hälften av dagens slam har för hög halt av kadmium (SNV, 2009). 

 I Sverige är så gott som alla hushåll inom tätorter anslutna till kommunala 

avloppsreningsverk. Vid rening av avloppsvatten bildas slam. År 1998 uppkom ca 1,2 miljon 

ton slam med en genomsnittlig TS-halt på 20% vid de kommunala avloppsreningsverken 

(SCB, 1999). Slam definieras enligt miljöbalken som avfall. 

Avloppsslam innehåller ca 3% fosfor och en återanvändning eftersträvas genom 

användning av slam i jordbruket. Den senaste tiden har förutsättningarna för användning av 

avloppsslam på åkermark kännetecknats av osäkerhet. Osäkerheterna gäller kvalitetsaspekter 

(halter och effekter av metaller, smittämnen och organiska ämnen) samt framför allt acceptans 

och förtroende för slamgödslade livsmedel. Lantbruket och livsmedelsindustrin är beroende 

av förtroende för sina varor hos konsumenterna. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, 

rekommenderar därför sedan hösten 1999 sina medlemmar att tills vidare inte använda slam 

på åkrarna (SNV, 2002). 

 

2.10.1.1 Råslam 

I Sverige används i huvudsak två olika metoder för att rena fosfor ur kommunala 

reningsverk genom kemisk fällning och biologisk avskiljning av fosfor. Detta för att 

kontrollera fosfortillförseln till de olika sötvattensystemen. 

När slammet kommer till reningsverket pumpas slammet upp till bassänger. Därefter 

finns det ett rensgaller där alla de fasta ämnena, pappersfiber, fastnar. Efter detta sker olika 

processer såsom sandfång och förluftning. Slammet som avskiljs från förluftning kallas 

råslam. 

I kemisk fällning används kalcium-, järn - eller aluminiumföreningar som 

fällningskemikalier. Fällningskemikalierna reagerar med fosfor, metallfosfater, och bildar 

flockar som klumpar ihop sig och sedimenterar till botten. 

I en biologisk fosforrening krävs en anaerob och aerob zon. Avloppsvattnet passerar 

först genom den anaeroba zonen, där fosforackumulerande organismer, PAO (phosphorus 

accumulating organisms) gynnas. Därefter passerar avloppsvattnet en aerob zon där PAO tar 
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upp fosforn. Fosforn hamnar i slammet och kan tas ut som överskottsslam (Burton et al., 

2003). 

 

2.10.1.2 Struvit 

Struvit är en metod för fosforutvinning ur avlopp i reningsverken. Detta för att 

återanvända den fosfor som redan finns i slammet. 

MAP används som beteckning för Struvit, och har den kemiska formeln 

MgNH4PO4*6H2O. Struvit är vit med kristallin förening och ortrombisk kristallinstruktur. I 

den medicinska vetenskapen är struvit känd sedan länge, då detta har varit känt att struvit 

fäller ut i njurarna och bildar njursten. 

I reningsverken görs undersökningar för att använda struvitfällningen som en alternativ 

metod till gödningsmedel i jordbruket. Struvit är som ett salt, det löser sig långsamt och 

fungerar därför bra som gödningsmedel för jordbruket (Amor et al., 2008). 

 

Mg
+2

 + NH
4+

 + HPO4
-2

 + 6H2O  MgNH4PO4 * 6H2O + H
+
  (5) 

 

Reaktionen visar att vid fördelaktiga förhållanden kan magnesium-, ammonium- och 

fosfatjoner i vattenlösning koppla sammans och fällas ut som struvit. 

Parametrar som påverkar struvit fälls ut eller ej är; 

 mättnadsgraden med avseende på de ingående jonerna (Mg
+2

, NH
4+ 

och HPO4
-2

) 

 lösningens sammansättning och inverkan av övriga jonslag 

 pH 

 tid och temperatur 

 

För att struvit ska fällas ut krävs att lösningen är övermättad av de ingående jonerna, 

detta resulterar i att det sker en snabb och spontan reaktion så att utfällning av struvit sker. 

Optimala pH för struvit fällning är mellan pH 7-11. Formel 5 visar att struvitfällning ger en 

sänkning av pH, genom bildning av H
+
. Därmed kan pH-minskningen användas som ett mått 

om struvitfällningen äger rum eller har avtagit. 

Lösligheten ökar med temperatur mellan 10-50 C, därefter minskar den upp till 64C. 

Stiger temperaturen över denna tappar struviten sina sex vattenmolekyler, och 

kristallinstrukturen ändras (Amor et al., 2008). 

2.10.1.3 Ash dec 

Ash dec är ytterligare en metod för återanvändning av fosfor. Under närvaro av 

magnesium- och kalciumklorid förbränns slammet under cirka 1000 C, detta är vad ett 

österrikiskt företag utvecklat och kallar för Ash dec. När denna process sker bildas 

metallklorider, som kommer att överföras till gasfas på grund av den höga temperaturen. 

Enligt företaget omvandlades 90 procent av slammets kadmium, koppar, zink och bly till 

gasfasen medan zink överfördes 70 procent. Fosforn som finns i askan kommer att stanna i 

askan (Ash dec – Umwelt AG). 

Fördel: 

 Relativ billig 

 Ash dec uppfyller EU:s standarder 

 Producera hög kvalitet gödningsmedel 

 

Nackdelar: 

 Hög energiförbrukning 

 Gas emissioner 
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 Komplicerad 

 

2.10.2 Aska 

Kommunalt avfall, känt som hushållsavfall, är material som kan orsaka 

markföroreningar. Vanligtvis innehåller avfallet ofarliga sopor, skräp från hushåll och från 

industrier. Enligt avfall Sverige 2009 generade Sverige cirka 4, 700 000 ton kommunalt 

avfall. 

Bioaska kommer till skillnad från aska från hushållsavfall från träaska, torv, flis, och 

bark - GROT (GRenar Och Toppar av träd, dvs. avverkningsrester).  

Alla askor kan delas in i olika typer eller grupper utifrån bränsle, panntyp eller var i 

förbränningsprocessen den tas ut. Dessa asktyper har varierande egenskaper och är olika 

beroende på olika tekniker och att pannorna på värmeverken är olika utformade. Det alla 

pannor har gemensamt är att de är försedda med någon form av rökgasrening. Askan som tas 

ut ifrån pannan kallas bottenaska, medan aska som tas ut i rökgasreningsdelen kallas för 

flygaska. 

Sammansättningen och egenskaper hos askan är olika beroende på avfall och graden av 

återvinning såsom metallutsortering. Ett avfall med mycket organiskt innehåll resulterar i hög 

fosforhalt i askan (Rylander, 2011). 

2.10.2.1 Kommunala avfallsförbränningsanläggningar 

Det avfall som genereras från kommunala avfallsförbränningsanläggningar hanteras 

oftast genom deponering och i vissa fall återanvändning som sekundära material. Askan kan 

innehålla höga halter av tungmetaller, salter, kloridoxider och organiska föreningar, vilket kan 

begränsa tillämpningen av återanvändningen.  

Fosfor, kväve och kalium är de tre viktigaste näringsämnena för växternas tillväxt och 

dessa tre grundämnen finns i både bottenaska såväl som flygaska från 

avfallsförbränningsanläggningarna. Med rätt sammansättning på askan, kan askan ersätta 

handelsgödseln samt användas som ett kalkningsmedel då askan är väldigt basisk. Dock 

måste man ta hänsyn till tungmetallerna som kan finnas i askan, som kan var giftiga för både 

växter och djur. Om pH värdet ändras i marken kommer detta att påverka mobiliteten av olika 

element (Lam et al., 2010). 

 

2.10.2.2 Bioaska 

Askan som blir kvar efter förbränning av GROT innehåller oxider, hydroxider, sulfater, 

klorider, silikater och karbonater, främst av de joner som trädet tagit upp, men även av viktiga 

spårämnen. Kväve saknas eftersom det till största delen avgår i gasform vid förbränningen. 

Eftersom träden även tar upp tungmetaller och radioaktiva ämnen som cesium från både 

marken och luften (de fungerar som luftfilter), återfinns även dessa ämnen i askan. Vid 

förbränning bildas dessutom låga halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), vilka blir 

kvar i askan. PAH är ett samlingsnamn för de mer än 200 organiska föreningar som bildas vid 

ofullständig förbränning, och varför dessa ämnen tas upp är på grund av att de kan framkalla 

cancer (Skogsvårdsstyrelsen).  

 En aspekt som är viktig att titta på när det gäller användning av askor som möjlig 

ersättare för konstgjord gödsel är gränsvärdena för de intressanta områdena. Skogsstyrelsen 

har tagit fram rekommendationer i samråd med Naturvårdsverket om vilka kvantiteter av 

ämnen som får tillföras på skogsmark och även hur gödsling bör ske. Tittar man till exempel 

på ett område som har haft kraftig avverkning, vilket leder till stort uttag av näringsämne, 

måste detta kompenseras med gödsel/aska. Ämnen som inte är naturliga i biomassan skall 

heller inte tillföras marken. Askan bör vara stabiliserad för att underlätta spridningen, då 
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obehandlad aska är mycket finkornig och dammar lätt. Stabilisera askan görs genom att få 

kornen att bli mer grovkornig. Detta resulterar också i att pH ökningen, som aska ofta ha som 

effekt, dämpas. Det finns många metoder för att stabilisera askan, men alla går ut på att fukta 

askan med vatten. Grundreaktionen är rätt långsam och motsvarar i stort sett processen då 

betong stelnar. De enskilda kornen bildas redan under de första minuterna, men härdningen 

fortsätter ännu i några veckor efter att vattnet tillförts (Samuelsson, 2001). 

 

2.11 Fosforförluster 
Som nämnt tidigare kan fosfor frigöras genom nedbrytning av organiskt material men 

kan också finnas kemiskt bundet till markpartiklar. Fosfors förmåga att kemiskt binda till 

marken gör att markens kemiska och fysikaliska egenskaper spelar stor roll för hur stor risken 

är för fosforläckage. 

De största förlusterna av fosfor sker vanligtvis i områden med hög nederbörd och 

sandjordar. Ofta kan man se samband mellan vattenflöden och fosforförluster. Flödestoppar 

har ofta förhöjda halter av fosfor, ett exempel på detta är kraftig snösmältning medför i regel 

höga fosforförluster. 

En annan faktor till fosforförluster är vilken jordart det är, lerjord kan binda mera fosfor 

än sandjord, därav det blir allvarligare konsekvenser på en lerjord med erosionsförluster 

gentemot sandjord. 

Den tredje faktorn som påverkar förlusterna av fosfor är klimat eller temperatur och 

vind. Vid till exempel tjäle kan inte vattnet infiltrera in i marken och transportera fosfor, dock 

ökar fosforförlusterna med ytvattnet. Kraftig vind kan skapa vinderosion och transportera 

partiklar som kan nå vattendragen direkt (Greppa, 2012). 

 

2.12 Åtgärder för att minska fosforförluster 
Fosforläckagen till sjöar och hav är en av orsakerna till övergödning. För att åtgärda 

detta bör källan effektivast begränsas så nära utgångspunkten som möjligt. Det innebär att 

man med väl avvägda och utförd gödsling, skonsam jordbearbetning och markvård förhindrar 

att fosforn försvinner från åkern och hamnar i vattendrag, sjöar och hav.  

I Europa skiljer sig klimat, hydrologi, jordarter och odlingsriktning mellan olika länder, även 

inom länderna. Vilket leder till att olika metoder bör användas för att maximera 

fosforförlusterna i de olika länderna, samt inom länderna (Greppa, 2012). 

2.12.1 Åtgärder för att minska fosforförluster på åkermark 

Odling på åkermark innebär bearbetning av jorden vilket leder till ökad risk av 

partikeltransport. Förlusten av fosfor från marken är uteslutande vattenburen, dock kan 

fosforn transporteras i olika former såsom organiska föreningar, fina lerpartiklar, kolloider 

och i löst form som ortofosfater. För att kunna välja rätt metod att åtgärda problemet behövs 

kännedom om vilken typ av förluster som dominerar det enskilda fältet (Andersson et al., 

2010). 

I Sverige var fosforförlusterna år 2002 0,4 kg/ha och år, med en naturlig bakgrundsnivå 

på 0,03-0,1 kg/ha och år. Variationer mellan olika fält är mycket stor och det finns ett fåtal 

fält som står för den största delen av fosforförlusterna (Ulén, 2002). 

Viktiga aspekter att tänka på för att minska fosforförluster är odlingsmetoderna. Det är 

viktigt att tillförsel av mineral- och stallgödsel sker enligt rekommendationer det vill säga, 

fosfor tillförs i balans med bortförsel. Det har stor betydelse när och hur gödslingen sker. Att 

gödsla en mark som är vattenmättad på vår och höst kan ge stora fosforförluster, då 

avrinningskoefficienten är stor och det är svårt för fosforn att få kontakt med jorden. Det är 

viktigt att mineralgödselfosforkornet får kontakt med jorden vid appliceringen av gödseln för 
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att maximera upptaget av fosforn och minska fosforförluster. Detta kan avhjälpas genom att 

plöja ned fosforgödselkornen i åkermarken (SNV, 2005). 

Många faktorer påverkar fosforutnyttjande, såsom partikelstorlek, typ av gödsel, jord, 

gröda och årsmån. Fosforgödselmedel bör därför anpassas efter typen av jord, till exempel är 

det en kalkrik jord bör ett gödselmedel med låga pH reaktioner väljas, och tvärtom på surare 

jordar (Bergström, et al., 2008). 

Att använda av granulerade restprodukter, slam såsom aska skulle sakta ner 

fosforförlusterna från åker- samt skogsmark (Finnson, 2011).  



Växttillgänglighet av fosfor i jord gödslad med aska och slam 

 

M. Nilsson, Avd. för Geovetenskap och miljöteknik, LTU, 2012 

 

3 Material och Metoder 

3.1 Material 
 Det användes sex olika material i undersökningen, en avfallsaska från ett energiverk, en 

bioaska från förbränning av biomassa, råslam från ett vattenreningsverk, två olika syntetiska 

fosforföreningar, CaK2P2O7 och CaKPO4, samt skogsjord från Luleå. 

 Fröerna som användes i undersökningen var ängsfröblandning från Veg Tec, Fagerås 

Vislanda. Vattnet som använts i alla försök var dubbeldestillerad.  

3.1.1 Jord 

 Jorden som användes i försöken härstammade ifrån skogsjord i Luleå, Sverige. För att 

få ett så representativt och homogent prov som möjligt lufttorkades provet i fem dagar. Efter 

detta användes en mekanisk provdelare samt torrsiktning till fraktionen <4 mm enligt 

standard (SS 17 89 24). 

3.1.2 Aska 

 I försöket användes två olika askor, en aska som härstammar ifrån avfallsförbränning på 

från ett energiverk och en bioaska från förbränning av biomassa i norra Sverige, se figur 6. 

 Avfallsaskan samlades in 14 juni 2011 från en deponihög, med okänd ålder. Provet 

hämtades från en deponi, askan från deponin härstammar från förbränning av kommunalt 

avfall. Provet innehöll vatten.  

 Bioaskan var av typen bio-flygaska, som var torr utan tillsats av vatten och samlades in 

2011. 

3.1.3 Slam 

 Avloppsslammet samlades från högen på utsidan av vattenreningsverk 2012-03-21, 

slammet var avvattnat och kom från ett vattenreningsverk i Norrbotten, se figur 6. 

3.1.4 Syntetiska - CaK2P2O7 och CaKPO4  

CaK2P2O7 och CaKPO4 är två syntetiska föreningar som har tillverkats på Umeå 

Universitet och har använts i denna undersökning, figur 6. 

 

 
Figur 6 A) Bioaska, B) Avfallsaska C) Slam D) Syntetiska ämnen - CaK2P2O7  & 

CaKPO4  
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För att få fram en passande blandning mellan jord och askor samt jord och slam utfördes pH, 

konduktivitet och redox analyser, se tabell 2. 

 

Tabell 2 pH, konduktivitet samt redox för jord och dessa blandningar.  standard 

avvikelse, n = 3. 
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3.2 Metoder 
 

De olika kompositionerna som användes som material för växterna visas i tabell 3. 

 

Tabell 3 De olika kompositionerna som användes som material för växterna.  

 

 
 

 Samtliga prov utfördes som trippelprov med 1 kg jord och med respektive andel aska 

och/eller slam i krukorna, till exempel 1 kg jord med 0,025 kg bioaska. För att kunna 

bestämma mängden CaK2P2O7 och CaKPO4 som skulle tillföras till jorden, användes 

slammets fosforinnehåll. Beräkningar utfördes som resulterade i att det behövdes 5,033 g av 

CaK2P2O7 samt 1,5 g av CaKPO4 i 1 kg jord för att mängden ska vara motsvarande den i 

slammet. Jorden hade innan användning homogeniserats genom manuell omblandning och 

siktning genom en 4 mm sikt. Slutligen delades jorden med respektive blandning in i lämpligt 

stora mängder med en mekanisk provdelare. Därefter såddes ängsfrön på en öppen jordyta 

med respektive blandning. Totalt såddes 24 krukor med den uträknad utsädesmängd 1,5 g 

ängsfrö per kruka.  

 

 Efter sju veckor skördades de krukor, som hade gräs, vid rötterna för att sedan torka 

gräset i 60 grader i 3 dygn för torrsubstans-, TS, uträkning, se figur 7. Gräset från respektive 

kruka maldes sedan ned och skickades för analys till ALS. Materialet i krukorna togs 

försiktigt ut och lades för torkning. Bulkjorden separerades från rhizofären när jorden var 

lufttorkad och siktades sedan igenom en 4 mm sikt för att få bort frön och rötrester samt att få 

ett så representativt prov som möjlig. 
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Figur 7 A) Jorden med 5 % slam, B) Ligger materialet och torkar, C) Visar hur 

rhizosfärjorden separeras från bulkjorden D) Rötterna med rhizosfärjorden.  

 

3.2.1 Kornstorleksfördelning 

Siktning används till att sortera partiklar i kornstorlek. För att åstadkomma detta 

passerar materialet genom siktdukar. Siktdukar har varierande maskstorlek över varandra, 

vilket resulterar i att fraktionerna delas upp i olika kornstorlekar. 

Siktning är en viktig fysikalisk egenskap hos jord som ger information om 

kornstorleksfördelningen och klassificering av jord kan bestämmas av 

partikelstorleksfördelning. 

Kornstorleksfördelning utfördes på jorden enligt ISO/TS 17892-4, se figur 8. Enligt 

bedömningsmetod beskriven av Brady och Weil (2008), innehöll jorden 7,1 % silt/lera, 28 % 

grus, 33,1 % grov sand och 38,9 % fin sand, vilket resulterade i en silt-sand jord. 

För att få ett representativt prov lufttorkades materialet, och separerades i en riffler. 
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Figur 8 Kornstorleksfördelning för jorden. 

 

3.2.2 Lakningstest 

Ett laktest används till att undersöka utlakning av föreningar från en fast fas (till exempel 

jord) till vätska (vanligen vatten). Den vätska som den fasta fasen kommer i kontakt med 

under provets gång, brukar benämnas lakvätska. I laktest används ett förhållande mellan 

vätska och jord som anges i L/S- förhållande (Liquid/Solid). Används L/S 2 innebär detta att 

det används dubbelt så mycket vätska som jord (L/S =2/1). Lakförloppet kan accelereras på 

laboratoriet genom omrörning eller skakning, öka L/S förhållandet eller genom att ändra de 

kemiska förhållanden vid lakningen. Det finns dock vissa processer som påverkar lakningen 

som vanligtviss inte kontrolleras, som till exempel biologiska processer eller omvandling av 

ett ämne genom ljus. Det är dessutom svårt att efterlikna långsamma temperaturvariationer, 

åldringsprocesser och mineralomvandlingsprocesser, detta på grund av att det tar längre tid än 

vad som är praktiskt möjligt i ett korttids laktest (Thygesen et al., 1992). 

Denna metod betraktas visa den vattenlösliga fosforn i respektive prov. Laktest med L/S 

2 användes på jorden innan frösådd skett i krukorna, detta för bestämning av vattenlösliga 

metaller, fosfor, kalcium och kalium enligt ISO/TS 21268-1. 

Laktestet utfördes på jorden som trippelprov och det användes 2 liters plastflaskor. 

Materialet var lufttorkat samt siktat till <4 mm. Till lakningen användes en rotationsutrustning 

med 7 rpm i 241 h. Materialet och vatten filtrerades genom 45 m membranfilter. 

Konduktivitet, redox och pH uppmättes innan samt efter filtreringen av materialet.  

 Filtratet samlades upp i 100 ml plastflaskor och förvarades i kylrum för senare 

elementanalyser. 

 

3.2.3 Porvatten 

Porvatten definieras som det vatten som upptar utrymmena mellan sedimentpartiklar.  

I mitten av varje kruka placerades det en porvattenprovtagare (Rhizon soil moisture samplers, 

polymer, 10 cm längd, Ø 2.5 mm, porstorlek 0.1 µm, Eijkelkamp, the Netherlands) se figur 9. 

Detta för att analysera de lösta näringsämnena som finns i porvattnet och är tillgängliga för 
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växternas upptag. De återfuktade krukorna lämnades att stå i två dygn före provtagning. 

Porvattnet samlades in under fyra dagar i vakumerade glassflaskor. 

Efter uppsamling av porvatten uppmättes pH och konduktivitet på porvattnet. Flaskorna 

förvarades sedan i kylrum för senare elementanalys. 

 

 

 
 

Figur 9 A) Porvattenprovtagning med rhizon SMS (diameter 2,5 mm, volym 0,5 ml),   

B) Konduktivitetsmätning på porvatten C) Porvatten i 100 ml vakumflaskor 

 D) Växter med porvattenprovtagare 

3.2.4 Fosforextraktion 

Fosforextraktion är en metod att extrahera lättlöslig fraktion av näringsämnet fosfor, 

och därmed den mera lättlösliga fosforn i marken. Denna metod betraktas visa den 

växttillgänglig fosfor genom kemisk extraktion. Metoden kallas P-AL analys. 

Genom att jordprovet skakas med ammoniumlaktat, AL-lösning och ättiksyra-lösning, 

kan fosfor bestämmas i extraktet. 

Fosforextraktion genomfördes på samtliga 24 prover innan fröerna såddes på bulkjorden 

samt efter växtförsöket både på bulkjorden och rhizosfärjorden med trippelprov enligt Svensk 

standard (SS 02 83 10). Materialet torkades i 25C, sönderdelats till 2 mm och överfördes 

sedan till 100 ml polyetenflaskor. Till extraktionen användes en rotationsutrustning med 35 

varv/minut i 90 minuter. Material och vatten filtrerades direkt därefter genom ett 

pappersfilter, 24 cm.  

 

3.2.5 Sekventiell extraktion 

Stegvis extraktion, så kallad sekventiell extraktion, av materialet kan ge information om 

vilka kemiska fraktioner olika grundämnen förekommer i och vad de binder till. Det är en 

metod utformad för att skilja mellan komponenter som kan mobiliseras under olika 

förhållanden. Metoden består av sex extraktionssteg som är tänkt att motsvara olika kemiska 

miljöer. Sekvensen är utformad så att de mest reaktiva faserna avlägsnas först och 

reaktivitetens grad ökar med varje steg. I denna sekventiella extraktion har utbytbar fosfor 

analyserats.  

Materialet lakades ut i sex steg:  
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1. Utbytbar fraktion, 1 mol/liter NH4OAc 

2. Karbonatbunden fraktion (syralöslig fraktion), 1 M NaOAc 

3. Bunden till amorfa och svagt kristallina järn- och manganoxider (reducerbar fraktion) 

0,2 M NH4 

4. Bunden till kristallina järn- och manganoxider (reducerbar fraktion) 0,04 M NH2OH-

HCL 

5. Organiskt- och sulfidbunden fraktion (oxiderbar fraktion) 35 % H2O2 

6. Kvarvarande fraktion (icke löslig eller icke reaktiv) HNO3:HCL 1:3 

 

Den sekventiella lakningen utfördes på bulk- samt rhizosfärjorden. Alla prov utfördes som 

tripplikat förutom steget för kvarvarande fraktionen (VI), där det endast användes duplikat på 

jord + slam samt jord + CaKPO4, på grund av materialbrist. 

 

3.2.6 Analyser 

3.2.6.1 TS 

Mängden torrsubstans är den mängd material som erhålls efter fullständig torkning. 

Torrsubstansen på jordarna, askorna samt slamproverna fastslogs genom torkning i 20 timmar 

i 110 C. Proverna fick svalna i en excikator innan utvägning. TS utfördes enligt Svenska 

standard SS 02 81 13 vid 110 C respektive 550 C. 

3.2.6.2 Glödgningsförslust 

 Glödgningsförlusten, GF, kan med god noggrannhet översättas till andelen organiskt 

material (OM) i ett jordprov, även om andelen kan överskattas något eftersom en del andra 

beståndsdelar i jorden kan övergå i gasfas och avgå vid upphettningen. 

 Glödgningsförlusten för jordarna, aska och slamproverna bestämdes genom förbränning 

av de torkade proverna i 550°C i 2 timmar. Proverna för bestämning av GF fick svalna i en 

excikator innan utvägning. Mängden glödningsrest (LOI – loss on ignition) utfördes enligt 

Svenska standard SS 02 81 13 vid 110 C respektive 550 C. 

  

3.2.6.3 Vattenhållningskapacitet (WHC – water holding capacity) 

Fältkapacitet är ett mått på jordens vattenhållande förmåga – mättnadsgrad. Vid 

bevattning eller nederbörd fylls markens porer med vatten. Hur mycket vatten marken kan 

hålla, innan dränering sker, beror på markens fältkapacitet. Markens fältkapacitet är beroende 

av jordart, mullhalt och grundvattendjup. En lerjord kan exempelvis hålla betydligt mer vatten 

än en sandjord. En jord med 100 % fältkapacitet kan hålla lika mycket vatten som sin egen 

torrvikt. Fältkapacitet är följaktligen ett mått på hur mycket vatten en jord kan hålla eller 

lagra. Om till exempel mer vatten tillförs marken än dess fältkapacitet finns risk för 

ytavrinning eller dränering av vatten från rotzonen. Dränering innebär att vattnet transporteras 

genom marken förbi rotzonen till grundvattnet. 

 För att få en jämn och kontrollerad fukthalt i krukorna bestämdes jordens fältkapacitet. 

Cylindriska glasdeglar med filterpapper vägdes in. Dessa placerades sedan med materialet i 

ett vattenbad som stod över jorden, jorden hade en fraktion < 4.00 mm. Efter en timme i 

vattenbadet placerades deglarna i en fuktig sandbädd. I sandbädden dränerades 

överskottsvattnet ut i 3 timmar, därefter vägdes de vattenmättade proverna igen. För att sedan 

bestämma den ursprungliga vattenhalten torkades proverna i 105 °C i 10 timmar. Därefter 

vägdes proverna ytterligare och fältkapaciteten kunde beräknas. Bestämningen utfördes som 

trippelprov. För att bevattna jorden i respektive kruka användes 70 % av fältkapaciteten 

(Jordbruksverket, 2007). Fältkapaciteten = (vatteninnehållet i mättat prov/vikt av torrt jord) 
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*100. 

 

3.2.6.4 pH, konduktivitet och redox potential 

Materialen och dess blandningar mixades med avjoniserat vatten (1:2 v:v) och lätt 

skakades i 30 minuter innan mätning av elektrisk konduktivitet (EC), pH och redox potential 

(EH).  

 

3.2.6.5 Analys av lösta ämnen  

 

Elementanalyserna på vattenprover har utförts med induktivt kopplad plasma optisk 

emissionsspektroskopi (ICP-OES Perkin-Elmer Otima 2000 DV) i Miljölaboratoriet vid LTU.  
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4 Resultat 
 

Förutom fosfor är kalium ett viktigt näringsämne för växter. Kalium har även 

analyserats och resultaten redovisas i appendix 1.   

 

4.1 Laktest 
Fosfor som löstes upp i vattnet under skaktestet benämnas vattenlöslig fosfor. 

Lakvattnet innehöll 0,07 mg/kg TS vattenlöslig fosfor. Jordens pH-värde var kring 7 och 

konduktiviteten 355 µS/cm efter filtreringen (Tabell 4).   

 

Tabell 4 Resultat på pH, konduktivitet, redox och lakning av fosfor från laktest (L/S 2) på 

jorden,  stdev, n = 3. 

 

 
 

4.2 Porvatten karaktärisering 
pH i porvattnet varierade mellan de olika material, där de högsta värdena var i jord med 

bioaskan samt jord med avfallsaska med värdena på 8,48 samt 8,10. Konduktivitetens resultat 

visade att jord blandat med avfallsaskan och jord blandat med avfallsaska + slam har högsta 

värdena (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5 Resultat från porvattnet på pH och konduktivitet,  stdev, n = 3. 
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Porvatten visar mängden löst fosfor som kan lätt tas upp av växter. Materialet med mest 

löst fosfor är jord + CaK2P2O7 samt jord + CakPO4, 10,3 respektive 6,8 mg/l fosfor. Jord med 

slam + avfallsaska kommer därefter med ett värde av 1,77 mg/l fosfor (Figur 10).   

 

 
 

Figur 10 Fosfors innehåll i porvattnet i samtliga jordar, n=3 (observera logaritmisk skala). 
 

 

4.3 Fosforextraktion 
 

Extraherbar fosfor (P-AL) i de olika materialen presenteras i figurer 11 och 12. 

Resultatet för bulkjorden visar att jord + CaK2P2O7 och jord + CaKPO4 är de material med 

högsta värden av extraherbar fosfor. Jord blandat med bioaska och jord med slam + bioaska 

var de material därefter som hade höga värden på extraherbar fosfor.  

Rhizosfärjorden är oförändrad vad det gäller högsta samt lägsta värdena av extraherbar 

fosfor i materialen. De syntetiska P-föreningar har fortfarande högst värden, därefter jord + 

slam & bioask, samt jord + bioaska. Dock skiljer sig P koncentrationerna mellan bulk- och 

rhizosfärjorden. Fosfor (P-AL) halterna i enbart jord, jord + slam och jord + CakPO4 är högre 

i rhizosfärjorden än i bulkjorden. Dock hade jord + bioaskan, jord + slam & bioaskan och 

CaK2P2O7 lägre koncentration av P-AL i rhizosfärjorden gentemot bulkjorden.    
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Figur 11 Extraktion av växttillgänglig fosfor (P-AL) i de olika bulkjordarna, n=3 

 

 
Figur 12 Extraktion av växttillgänglig fosfor (P-AL) i de olika rhizosfärjordarna, n=3. 

 

4.4 Sekventiell extraktion 
Resultaten från den sekventiella extraktionen i bulk- samt rhizosfärjord av fosfor 

presenteras i figur 13-15. 

Alla bulkjordar förutom de som innehöll syntetiska fosfortillsatser, CaK2P2O7 och 

CaKPO4, visar att materialens innehåll av fosfor till största delen var hårt bundet till 

restfraktionen (icke-reaktiv), VI. Enbart jord i bulkjorden var det material som hade högst 

fosfor koncentration i fraktion (IV) kristallin järn- och manganoxider.  

En likhet som fanns för alla bulkjordar, förutom de med syntetiska föreningar, var att 

det har en väldigt liten del fosfor i den utbytbara fraktionen (I) vilket kan ses i figur 13. Den 

fraktion som hade lägst extraherbar fosfor var karbonatfraktionen (II) för samtliga jordar.  

Fosfor i rhizosfärjorden skiljer sig från fosfor i bulkjorden. Fosfor har i alla blandningar 

ökat i den utbytbara fraktionen (I) jämfört med bulkjorden. Det har även skett en ökning med 

fosfor bundet till karbonater från bulkjorden. Fosfor är fortfarande mer bundet till amorft järn 

(III) gentemot kristallint järn (IV) för samtliga blandningar. 
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Som figur 15 visar är jord + slam och bioaska i bulkjorden det material som har högst 

total fosforhalt bland materialen. Detta är något som förändras i rhizosfärjorden där 

totalhalten av fosfor i jord+ slam och bioaska har minskat, men däremot ökat i jord med de 

syntetiska föreningar.  

Det bör dock uppmärksammas att det inte finns resultat för fosfor i rhizosfärjorden på 

jord + avfallsaska samt jord + slam + avfallsaska. Detta på grund av att det inte växte något 

gräs på dessa jordar. 

 

 
Figur 13 Fördelning av fosfor mellan olika kemiska fraktioner i jord, restavfallen samt de 

syntetiska materialen, bilden till vänster visar sekventiell extraktion av fosfor i 

bulkjord och höger visar sekventiell extraktion i rhizosfärjord.  

I = utbytbar fraktion, II = karbonatbunden fraktion (syralöslig fraktion),  

III = bunden till amorfa och svagt kristallina järn- och manganoxider 

(reducerbar fraktion), IV = bunden till kristallina järn- och manganoxider 

(reducerbar fraktion), V = organiskt- och sulfidbunden fraktion (oxiderbar 

fraktion), VI = kvarvarande fraktion (icke löslig eller icke reaktiv), n = 3. 

 

 

 
Figur 14 Sekventiell extraktion på jord, jord + restavfall och jord + syntetiska material. 

Fördelning av fosfor mellan olika definierade fraktioner, bild till vänster 

bulkjord, bild till höger rhizosfärjord, n = 3. 
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Figur 15.  Totalhalt av fosfor i de olika materialen i bulk- samt rhizosfärjord från 

sekventiella extraktionen, n = 3. 

 

 

4.5 Visuell karakterisering 
18 av 24 krukor hade synligt gräs. De krukor som inte hade synligt gräs, se figur 16, var 

krukorna med jord med 2,5 % avfallsaska och jord med 2,5 % avfallsaska + 5 % slam. Den 

kruka som hade grövst och tätast gräs var jord + slamkrukan därefter kom krukan med bara 

jord.  

 

  
Figur 16  Från vänster Jord, slam, bioaska, CaKPO4, Nedre vänster slam + bioaska, 

CaK2P2O7, avfallsaska och slam + avfallsaska 

  

  

Det syntes stora fysiologiska skillnader på rötterna mellan de olika krukorna, se figur 4. De 

sex krukor som inte hade synligt gräs hade inga rötter att analyseras. Bioaska hade mest 

rötter, dock smala jämfört med enbart jordens rötter. Bioaska + slammet rötter var väldigt 

ytliga, vilket kunde också betraktas i krukan med endast slammets rötter. Krukan med endast 

jord hade långa tunna rötter, figur 17. 
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Figur 17 Bild A) jord + slam + bioaska, B) jord + bioaska, C) jord + slam och D) jord. 

 

4.5.1 Växter  

Dem växter som hade tagit upp mest fosfor var från jord med bioaska + slam därefter 

från jord med de syntetiska föreningarna. Det kan dessutom observeras att växterna med lägst 

fosforinnehåll var i jorden utan tillsatser, figur 18. Det växte inget gräs i krukan med jord + 

avfallsaska och jord + slam + avfallsaska, därav inga resultat ifrån dessa prover. 

 

 
Figur 18 Fosforinnehåll i växterna i de olika jordarna, n = 3 
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Figur 19 Biomassa av växterna i de olika jordarna, n = 3. 

 

Den högsta växtbiomassan uppmättes i jord blandad med slam, däremot uppmättes växten 

med lägst växtbiomassa i Jord + slam och bioaska se figur 19. 
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5 Diskussion 
 

- Vilka tillsatser ger mest tillgänglig fosfor? 

Som resultaten visar från porvattnet ger de syntetiska tillsatserna mest tillgänglig fosfor. 

Enbart jord och jord + avfallsaska var de material som hade minst tillgänglig fosfor med 

endast 0,164 mg/l medan det restavfallet med högst koncentrationer var jord + bioaska och 

jord + slam & bioaska.  

Fosfor tillgänglighet är väldigt pH-beroende. I jordar är fosfor som mest tillgänglig mellan pH 

5,5 och 7. Både vid lägre och högre pH fastläggs fosforn i svårlöslig form för växterna. Jord 

med bioaskan har högst pH på 8,48, dock har denna jord mer tillgänglig fosfor än jord och 

jord + avfallsaska som hade pH inom intervallet.  

En anledning till att bioaskan och slam har högre koncentration av fosfor än jord + avfallsaska 

kan bero på att både bioaskan och slammet innehåller ursprungligen mer organiskt material. 

Det kan även hända på grund av skillnader i förbränningsprocessen samt i själva 

ursprungsmaterialet (biobränsle vs hushållsavfall) trots att den totala fosforhalten var lika stor 

i båda askorna. Att pH är högre i bioaskan jämfört med avfallsaskan har alltså inte haft en 

märkbar påverkan på tillgänglig fosfor. 

 

 

- Kan växter påverka fosfors tillgänglighet? 

Sekventiell extraktion på bulk- och rhizosfärjord har använts för att titta på om växterna kan 

påverka fosforns tillgänglighet. Resultaten tyder på att det finns en viss skillnad mellan 

fosforkoncentrationen i rhizosfär- och bulkjorden. Rhizosfärjorden hade mer utbytbar fosfor 

(I) än bulkjorden. Denna skillnad kan bero på växternas påverkan, då de kan lösa ut organiska 

syror till jorden som löser upp svårlöslig fosfor till en mer lättillgänglig fosfor. Växterna kan 

även sänka pH i rhizosfärjorden vilket kan leda till att fosfor blir mer lättillgänglig (SVU, 

2011). Det bör uppmärksammas att det inte är möjligt för växternas rötter att konvertera all 

oåtkomlig fosfor till växttillgänglig. Detta gäller även i jord med de syntetiska 

fosfortillsatserna. 

 

Krukan med enbart jord innehöll lägst halt av fosfor i växterna, i porvatten samt den utbytbara 

fraktionen (I) i sekventiella extraktionen. Dock var växternas rötter långa och borde ha haft 

bättre upptagningsförmåga av fosfor i och med större potential till att utsöndra organiska 

syror. Ser man till jord + slam som endast hade korta tunna rötter, trots detta mer fosfor i 

växten, i porvatten samt den utbytbara fraktionen (I) i sekventiella fraktionen. Om det finns 

mycket tillgänglig näring samt vatten vid markens yta, behöver växterna inte lägga mycket 

energi för att söka näring djupare. Detta kan förklara de ovannämnda skillnaderna mellan 

växterna i de olika jordarna. 

 

Det kan dock finnas initiala problem som försvårar växternas tillväxt. Det fanns två prover 

där det ej växte något gräs, jord + avfallsaska och jord + slam och avfallsaska. Dessa två 

jordar hade en hög konduktivitet i relation till de övriga jordarna. Denna höga konduktivitet, i 

detta fall hög salthalt, kan orsaka toxiska förhållanden, när den förekommer i höga 

koncentrationer, vilken försvårar växligheten. Detta stämmer överens med Naturvårdverkets 

rapport (SNV, 2008) där tas effekterna upp av höga salthalter på växter och dess följder. Den 

höga salthalten skadar växtens möjlighet att gro. Saltet kan ha en uttorkad effekt samt att 
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närvaron av natrium- och kloridjoner bidrar till att växterna får svårt att ta upp näringsämnen 

vilket slutligen leder till näringsbrist.  

 

- Hur påverkas extraherbart fosfor av tillsatser och växter? 

P-AL metoden, fosforextraktionen, visar att jord med de syntetiska fosforföreningar har de 

högsta värdena för extraherbar fosfor, därefter jord + bioaska och jord + bioaska & slam i 

både bulk- och rhizosfärjord. Koncentrationen var lägre i jord + bioaskan och jord + slam och 

bioaska i rhizosfärjorden i förhållande till bulkjorden. En hypotes till detta är att växternas 

rötter har utarmat fosfor i området runt rötterna och att jorden inte har hunnit buffra för att 

behålla jämvikt. Det skulle också kunna vara en pH sänkning runt rhizosfären, vilket 

resulterar i att P-AL metoden får ett korrektare svar på hur mycket fosfor som är 

växttillgängligt i materialet. Detta då fosfor fastläggs i svårlösliga kalciumföreningar vid höga 

pH-tillstånd i marken. Enligt Mattson (2011), överskattar fosforextraktionen, P-AL metoden, 

mängden växttillgänglig fosfor när pH är cirka 7 och uppåt. Detta beror på att 

extraktionsvätskan, ammoniumlaktatlösning, är sur, pH 3,75, vilket gör att den hårt bundna 

fosforn frigörs under analysen.  

 

Den sekventiella extraktionen på bulk- och rhizosfärjord pekar på att växtrötter kan förändra 

den kemiska rörligheten av fosfor och därmed växttillgänglighet av fosfor i jordarna. Fosfor 

frigörs till stor del i reducerande förhållande i jordarna, i steg (III) och (IV). Enligt 

sekventiella extraktionen, påvisas fosfor i högsta halter som bundet till amorfa och mindre 

andel kristallina järn- och manganoxider på alla material förutom enbart jord. Enbart jord 

visar att fosfor frigörs till större del i steg (IV), kristallina järn- och manganoxider gentemot 

steg (III), amorfa och svagt kristallina järn- och manganoxider. Detta kan bero på att enbart 

jord har pH 6,9, vilket är i det intervall där fosfor är mest bundet till järn, mangan och 

aluminiumoxider, se figur 1. 

Det är signifikant skillnad mellan det fosfor som är bundet till amorft- gentemot kristallint 

järn. Detta då det är lättare för växterna att frigöra fosfor som är bundet till järn som är amorft 

gentemot kristallint. 

 

De blandningar som är bäst lämpad som gödningsmedel med avseende på tillgänglig 

fosfor, bör vara de material med mest lättlöslig fosfor som växterna sedan kan omvandla till 

tillgänglig fosfor för rötterna. I denna undersökning var det jord + bioaskan samt jord + slam 

+ bioaska. Däremot mättes den högsta växtbiomassan i jord blandad med slam. Detta innebär 

att andra faktorer, såsom tillgången på N, K och mikronäringsämnen, mängden organiskt 

material och jordens pH är lika viktiga för plantornas tillväxt. 
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6 Slutsatser 
 

De tillsatser som har givit mest vattenlöslig fosfor är de syntetsiska materialen, CaK2P2O7 och 

CaKPO4. Dessa hade även gräs med högst fosforinnehåll. Av de testade restprodukterna var 

jord+bioaska och jord+bioaska+slam de mest lämpliga för användning som näringstillskott 

till jordbruks- och åkermark, med hänsyn till tillgänglig fosfor. Det är dock stor skillnad 

mellan jord med de syntetiska fosforföreningarna och restprodukterna. Jord+slam+bioaska 

var närmast jord med CaK2P2O7 och CaKPO4 med en halt av 1,4 mg/l jämfört med CaK2P2O7 

som hade 10,3 mg/l fosfor. Gräset växte dock även bra på resterande materialblandningar 

förutom där avfallsaskan var inblandad. Enbart jord hade lägst tillgänglig fosfor.  

 

Trots att pH har en stor betydelse för fosfors rörlighet och tillgänglighet i jord, har det inte 

haft en avgörande effekt på fosforupptag av växter i jord med olika fosfortillsatser i denna 

undersökning.  

 

De höga salthalterna som finns i restprodukterna kan påverka tillväxten negativt, då det kan 

ha en toxisk effekt. 

 

Rötterna har förmåga att göra en del av otillgänglig fosfor tillgängligt. Detta betyder att 

växterna får en ökad tillgång på fosfor med hjälp av rötterna. Dock krävs det en gynnsam 

miljö för möjligheten av tillväxt. 

 

Att öka koncentrationerna av aska och slam i proverna skulle med ganska hög sannolikhet 

resultera i ett för högt pH i jordarna, detta då askorna har basiska egenskaper. Slam har inte 

dessa basiska egenskaper, dock har den tillräckligt högt pH för att det skulle ske en märkbar 

pH-ändring. Detta med åtanke av att fosfor inte är lika tillgänglig för växter vid höga pH. 

Fosforinnehållet skulle öka i proverna med ökad mängd aska och slam, vilket leder till att 

växterna kan med hjälp av de utsöndrade organiska syrorna byta plats med den fosfor som är 

adsorberad till markpartiklarna samt ersätta de fosforjoner som är hårt bundna i olika 

komplexa kemiska föreningar. På så sätt frigörs fosforn och mer kan tas upp av växternas 

rötter. 

 

Restprodukter, såsom slam och bioaska, är en resurs som både växtnäring och jordförbättrare, 

och en ökad användning av detta kan minska användningen av handelsgödsel. Denna studie 

har visat att det finns möjlighet att använda bioaska samt slam som substitut för 

handelsgödsel. Gällande avfallsaskan som användes i försöken, finns det en möjlighet att 

använda materialet som bekämpningsmedel för gräs, då det inte växte något i dessa jordar. 
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7 Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer  
Förhoppningar är att dessa resultat ska kunna vara till hjälp för fortsatta undersökningar 

av fosfors växttillgänglighet i restavfall. Det finns behov om att fortsätta forskning om 

fosforns rörlighet och omsättning i restprodukter för att kunna använda dessa som framtida 

ersättningsmedel för handelsgödsel. Det är dock viktigt att förbättra restavfallskvalitén för att 

kunna säkerställa materialens miljöpåverkan samt att hitta lösningar som är rimliga i ett 

hållbart samhälle, både ekonomiskt och miljömässigt.  
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Bilaga 1 

Analysresultat 
Kalium är även ett viktigt näringsämne för växter.  

 

Laktest 

I tabell 6 visas resultaten från kalium i jord från en-stegs laktest (liquid-tosolid ratio (L/S) 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porvatten 

I tabell 7 sammanfattas resultaten från porvattenanalysen från respektive material. Porvatten 

visar resultat för vilka tillsatser ger mest tillgängligt kalium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7  Analysresultat från porvatten i respektive material,   stdev, n = 3. 

Tabell 6 Resultat på pH, konduktivitet, redox och lakning av kalium från laktest 

(L/S 2) på jorden,  stdev, n = 3. 
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Kaliumextraktion 
Fastställande av kalium i jordarna bestämdes med ammoniumlaktat- och 

ättiksyralösning. Denna metod visar växttillgängligt kalium genom kemisk extraktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Kaliuminnehåll i de olika jordarna, n=3 

Figur 21 Extraktion av växttillgängligt kalium i de olika bulkjordarna, n=3 

 

Figur 22 Extraktion av växttillgängligt kalium i de olika rhizosfärjordarna, n=3 
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Sekventiell extraktion 

Stegvis extraktion av materialet kan ge information om vilka kemiska fraktioner olika 

grundämnen förekommer i och vad de binder till. Det är en metod utformad för att skilja 

mellan komponenter som kan mobiliseras under olika förhållanden. Metoden består av fem 

extraktionssteg som är tänkt att motsvara olika kemiska miljöer. Sekvensen är utformad så att 

de mest reaktiva faserna avlägsnas först och reaktivitetens grad ökar med varje steg. I denna 

sekventiella extraktion har utbytbart kalium analyserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Fördelning av kalium mellan olika kemiska fraktioner i jord, restavfallen samt de 

syntetiska materialen, bilden till vänster visar sekventiell extraktion av kalium i 

bulkjord och höger visar sekventiell extraktion i rhizosfärjord.  

I = utbytbar fraktion, II = karbonatbunden fraktion (syralöslig fraktion),  

III = bunden till amorfa och svagt kristallina järn- och manganoxider (reducerbar 

fraktion), IV = bunden till kristallina järn- och manganoxider (reducerbar fraktion), 

V = organiskt- och sulfidbunden fraktion (oxiderbar fraktion), VI = kvarvarande 

fraktion (icke löslig eller icke reaktiv), n = 3.  

Figur 24 Totalhalt av kalium i de olika materialen i bulkjord från sekventiella 

extraktionen, n = 3. 
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Växter 

För att se hur stor växternas närings- och metallupptag är, skickades de torkade och 

malda växtproverna till laboratoriet ALS, Luleå. Det växte inget gräs i krukan med jord + 2,5 

% avfallsaska och jord + 5 % slam + 2,5 % avfallsaska, därav inga resultat ifrån dessa prover.  

 

 

 

 

 

Tabell 8 Resultaten från de olika växterna från respektive kruka,  stdev, n = 3.  

Figur 25 Totalhalt av kalium i de olika materialen i rhizosfärjord från sekventiella 

extraktionen, n = 3. 
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Figur 26 Kalium innehåll i växterna i de olika jordarna, n = 3.  

 

Figur 27 Växternas innehåll av olika metaller i de olika jordarna, där enbart jord kan ses som en 

bakgrundsnivå, n = 3 
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TS och glödgningsrest 

 

 

Tabell 9 Torrsubstans, TS, och glödgningsrest ifrån bulkjord samt rhizosfärjord. 


