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Uttalelse til utkast til forskrift om endringer i forskrift om gjødselvarer mv 
av organisk opphav og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte 
ytelser fra Mattilsynet 
Vi viser til deres brev av 05.09.2017, hvor det bes om merknader til forslåtte endringer i 
gjødselvareforskriften som omhandler behandling, prøvetaking og bruk av gjødselvarer med 
innhold av avløpsslam. 
 
«Avløpsslambasert gjødsel» foreslås som betegnelse på gjødselvare framstilt av avløpsslam 
med gitte kriterier og godkjenning fra Mattilsynet. Krav til nedmolding fjernes for 
avløpsslambasert gjødsel, og varslingsplikt for bruker til kommunen fjernes. Videre reduseres 
bruksbegrensningen fra 3 år til 10 mnd. 
 
Fylkesmannen støtter en gjennomgang av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
knyttet til bruk av slam da tilgangen til alternative gjødselprodukt øker. Det er viktig at 
forskriften er anvendelig og gir klare føringer for produsenter av gjødselvarer. Det er også 
viktig at det gis klare føringer, uten rom for ulik tolkning, for hvordan gjødselvareproduktet 
skal brukes. 
 
Vi vil påpeke at høringsdokumentene ikke definerer hva produktet «avløpsslambasert 
gjødsel» er. Ulike avløpsslambaserte gjødselslag må ha krav om deklarering av innhold av 
næringsstoffer, tungmetaller, tørrstoffprosent, krav til maks tilført mengde pr dekar samt krav 
til lagring og bruk. 
 
Det er positivt at det sees på alternativ bruk av avløpsslam mm. som en ressurs, også for 
landbruket. Vi forutsetter at «avløpsslambasert gjødsel» er trygt å spre etter 
godkjenningsprosessen hos Mattilsynet. Det er viktig at matvaresikkerhet, føre-var-prinsippet 
og landbrukets omdømme opprettholdes, ved at produktene som landbruket leverer er rene og 
av høy kvalitet, uten smittestoffer og høyt tungmetallinnhold som kan skade miljø og helse. 
 
Krav til nedmolding og lagring 
Det stilles strenge krav til næringa for å redusere avrenning av næringsstoffer (jfr. arbeidet 
med vannforskriften). I nytt utkast fritas avløpsslambasert gjødsel for kravet om nedmolding. 
 
Avløpsslambasert gjødsel foreslås å kunne brukes uten nedmolding etter spredning. Det må i 
regelverket presiseres at det skal være tørr vare med en minimums tørrstoffprosent. 
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Vi vil påpeke at det i dagens forskrift kun er avløpsslam og husdyrgjødsel som har 
nedmoldingskrav. Det bør ut fra et miljø og klimahensyn vurderes samme krav til nedmolding 
fra alle typer organisk gjødsel, både med hensyn til N-utslipp til luft og avrenning. 
 
Avløpsslambasert gjødsel skal påføres i relativt små mengder pr. år. Fylkesmannen vil påpeke 
at det kan bli utfordrende å følge opp bruken i praksis, da det ikke knyttes noen 
rapporteringsplikt til den som bruker produktet.  
 
Karantenetid 
Fylkesmannen mener at det på arealer som er tilført avløpsslambasert gjødsel, bør det være en 
vekstsesong karantenetid før det kan dyrkes potet, bær, frukt og grønnsaker.  En vekstsesong 
karantene vil best sikre føre-var-prinsippet mht. matvaretrygghet og helse. 
  
Tungmetaller 
Gjødselvareforskriften tillater ikke bruk av gjødselvare der jorda har høgt tungmetallinnhold. 
I dag analyseres i liten grad tungmetallinnholdet når landbruksforetak tar ut jordprøver, og det 
er usikkerhet knyttet til hvem som skal framskaffe denne informasjonen. Vi mener at det må 
settes krav om at tungmetallanalyser skal foreligge for areal som skal motta gjødselprodukter 
i klasse I og II i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opprinnelse § 10. 
 
Hensyn til fiskeslam 
Fiskeslam ble tatt ut av biproduktforordningen da den ble revidert i 2013 (dersom det ikke 
følger død fisk med). Vi har forstått at fiskeslam da skal håndteres etter §10 i dagens forskrift 
om gjødselvare av organisk opphav. Det kan likevel være rom for å feiltolke begrepet 
fiskeslam opp mot krav som settes til avløpsslam i §25. I overskriften for § 25 står det at den 
gjelder avløpsslam, men videre i teksten vises det til at «produkter som inneholder slam» ikke 
skal spres på areal der det dyrkes grønnsaker, potet, bær og frukt. Vi mener begrepet 
avløpsslam må brukes videre i teksten for å unngå misforståelser. 
 
Fiskeslam er vurdert å ha liten smitterisiko, og det skal nå vurderes om det skal knyttes 
hygieniseringskrav til en videre bruk som gjødsel. Ordet slam gir ofte en assosiasjon til 
avløpsslam. Vi ønsker at ordet fiskeslam endres til fiskegjødsel. Dette vil være mer 
klargjørende for både regelverkstolkning, og mindre avskrekkende for landbruket som kan 
bruke dette som gjødsel. 
 
Hygieniseringskrav 
Vi får stadig spørsmål om hva hygienisering innebærer, jfr. krav i §10 om hygienisering. Slik 
vi forstår kravet, knyttes dette til begrensning av lukt, samt reduksjon av E.coli og parasittegg. 
Dersom dette ikke tydeliggjøres i forskrift, ønsker vi at begrepet hygienisering forklares i 
rundskrivet som følger forskriften, slik at det er lettere å orientere seg om kravene til de ulike 
hygieniseringsmetodene som stilles som et minimumskrav for bruk til gjødsel. 
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