2021-09-27 13:45 CEST

Ny SVU-rapport: Slamspridning på
åkermark – mullhaltens betydelse
(Avlopp & miljö)
Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2021-09
Titel: Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse
Författare: Gunnar Börjesson, Sveriges lantbruksuniversitet
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...
Sammanfattning: Tillförsel av rötslam till åkermark ger betydande
kolinlagring i marken och bidrar därmed till minskade växthusgaser i

atmosfären. Rapporten redovisar beräkningar av den betydelse som
slamspridning kan ha under olika klimatbetingelser. Den visar också hur
mycket kol som har lagrats in i de försök som har bedrivits i Skåne sedan
1981.
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