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Yttrande över Miljödepartementets remiss angående betänkande
SOU 2020:3, Hållbar slamhantering

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över betänkandet Hållbar
slamhantering.
Skogsindustrierna bejakar den cirkulära ekonomin där vi ser vår bransch som en
naturlig del både med vår förnybara råvara och återvinningsbara produkter. Branschen
arbetar aktivt för att ytterligare öka värdet på rest och biprodukter. Där det är möjligt ur
miljömässiga aspekter ser vi positivt till att slam tas tillvara och kommer till nytta.
•

•

Slam som uppstår vid skogsindustri ingår ej och ska ej ingå i förordningen om
användning av avloppsslam och vissa ytterligare avloppsfraktioner samt
återvinning av fosfor
Skogsindustrierna avstyrker betänkandets förslag 1

Vi bedömer att det industriella slam som uppstår på skogsindustrins anläggningar inte
ingår i förordningen om användning av avloppsslam och vissa ytterligare
avloppsfraktioner samt återvinning av fosfor. Detta då vårt avloppsvatten ej kan anses
ha liknande sammansättning som avloppsvatten från hushåll som avses i definitionen
i §2.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.
Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 22 koncerner/företag och cirka 115
sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller
trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom
organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för
BioInnovation. Skogsindustrin sysselsätter nära 55 000 personer och exporterade för 145 miljarder kronor 2018.
Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / tel 08-762 72 60 / www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna avstyrker betänkandets alternativ 1
Betänkandets alternativ 1 är förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket
begränsade undantag. Skogsindustrierna avstyrker det förslaget då det går tvärs emot
utvecklingen av cirkulär ekonomi. Där det är miljömässigt möjligt kan spridning av slam
vara ett bra sätt att ta tillvara näringsämnen och minska mängden avfall.
Skogsindustrierna delar utredarens uppfattning att ”Evidensen för att ett totalförbud är
nödvändigt saknas dock, forskningen har inte kunnat belägga att slamgödslade grödor
ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt.”
Slam av god kvalité som exempelvis det slam som är Revaq-certifierat, och därmed följer
hårda riktlinjer, ska kunna fortsättas att tas tillvara dvs spridas på samma sätt som i dag.

Skogsindustrierna avstår i övrigt att kommentera avloppsslam som inte härrör från
industrin.
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