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Høringsuttalelse- Endringer av gjødselvareforskriften og forskrift om betaling for særskilte ytelser 

fra Mattilsynet 

Åmot kommune sender over sitt høringssvar som tar for seg bakgrunnen, de foreslåtte endringer og 

kommunen vurdering og konklusjon av disse samt av gjødselvareforskriften og forskrift om betaling 

for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Det er flere gode forslåtte endringer som tilpasser forskriften en 

mer reel og optimal bruk av husdyr- og slamgjødsel. Selv om det er flere endringer som kunne vært 

gjort for å åpne opp for mer innovativ bruk av gjødsla, som for eksempel større mulighet for 

kommunen å gi dispensasjon ut fra det lokale skjønn, ved enkelt tilfeller. 

 

Bakgrunn: 

Gjeldende gjødselvareforskrift ble fastsatt i 2003 og det er behov for en revidering og modernisering 

av denne. I brev av 27. juni 2016 ga Landbruks- og matdepartementet i samråd med Klima- og 

miljødepartementet Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag i fellesskap å 

utarbeide forslag til revidert gjødselvareforskrift. Som en del av oppdraget, ble det bedt om at forslag 

om endringer i bestemmelsene om prøvetaking i § 8, maksimalt tillatt innhold av avfallsbasert vare i 

jordblandinger i § 10 nr. 8 og i bestemmelsene om bruk av avløpsslam i § 25 skulle prioriteres i 

revisjonsarbeidet og leveres som en delleveranse fra prosjektgruppen. 

 

Foreslåtte endringer: 

De største endringer som landbruket vil merke er nevnt nedenfor, det er gjort flere mindre justeringer 

og endringer som dette høringssvaret ikke tar stilling til da de er av minimal betydning for bøndene i 

Åmot kommune.  

 

 Det gjøres endringer i første ledd slik at det blir mulig å dyrke grønnsaker, poteter, bær og 

frukt året etter at denne typen produkter er brukt. 

 Det gjøres endringer i andre ledd slik at det blir mulig å spre denne typen produkter i eng. 

 Det gjøres unntak fra nedmoldingskravet etter tredje ledd for denne typen produkter, fordi de i 

form, sammensetning og bruk kan sidestilles med mineralgjødsel. 

 Det gjøres unntak fra kravet i fjerde ledd om melding til kommunen før levering av 

produktene ettersom disse produktene påføres i moderate mengder og derfor ikke medfører 

fare for verken avrenning eller luktproblemer. 

 

Vurderinger: 
De endringer som er foreslått vil ikke ha de største eller mest innovative løsninger for bruk eller 

lagringen av gjødsel av ulik type. Slik som for eksempel innblanding av såfrø og spredning på 

hogstfelt for effektiv og kjapp omlegging til innmarksbeite.  
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Det er positivt at man kan benytte arealer etter ett år med bruk av slamavfallet. Ellers er den foreslåtte 

mengdebegrensningen på 100 kg tørrstoff slam årlig for «avløpsslambasert gjødsel» er for streng. Den 

gjør at varebetegnelsen blant annet er uaktuell for en type flytende gjødsel med avløpsslam.  

 

Produkter som omfattes av de omtalte varebetegnelsene burde kunne unntas fra forbudet mot bruk på 

beite. Det er ønskelig at dette erstattes av en beite/høstebegrensning de første tre ukene 

(minimumskravet i slamdirektivet). Begrunnelsen for dette er at det vil kunne åpne for bruk av 

avløpsslam i jordbruket også i de delene av Norge hvor det er lite åpen åker. 

 

Forslag om alternative varebetegnelser som også vil være nyttig med det varierte landbruket vi har og 

vil få mer av er: 

 «Pelletert eller granulert gjødsel basert på biorest av slam» eller «sterilisert biorest av slam». 

 «Biogjødsel fra slam» eller «sterilisert biogjødsel fra slam». 

 

Forslaget om endringer i § 10 nr. 8 om krav til jordblandinger ved at innholdet av plantetilgjengelig 

fosfor målt som P-AL skal være lavere enn 30 mg per 100 gram tørrstoff vil føre til mer bruk av torv i 

jordblandinger. Grunnen er at avfallsbaserte produkter som man vanligvis har tilgang på kan gi høye 

P-AL tall i jordblandingen, selv ved moderat innblanding. Dermed må man bruke torv for å dekke opp 

behovet for organisk materiale. Det vises også til at det ikke alltid er tilgang på næringsfattige 

erstatninger for torv (eks. hageavfallskompost) lokalt. 

 

Konklusjon: 

Åmot kommune ser på endringene som positive og nyttige for den landbrukspraksisen vi har, selv om 

man kunne gjort flere endringer som åpner for mer alternativ og innovativ bruk av husdyrgjødsel.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Leif Peder Hafsal 

Fagleder jordbruk 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 

 

 

 

 

 


