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Mattilsynet  

Felles postmottak,  

Postboks 383 

2381  BRUMUNDDAL  

 

Att. Anne Synnøve Bøen / Marianne Skjellanger Lappi 

 

 

Forslag til endringer i gjødselvareforskriftens § 25 - høringsuttalelse 
 

Bakgrunn 

Mattilsynet er i gang med å revidere enkelte av bestemmelsene i forskrift 4. juni 2003 nr. 951 

om gjødselvarer mv. av organisk opphav (heretter kalt gjødselvareforskriften). 

Bakgrunnen for arbeidet er behovet for i større grad å åpne for innovasjon gjennom endringer 

i forskriftens § 25, slik at visse avløpsslambaserte produkter får mindre strenge krav til bruk. 

 

Dette innebærer at: 

 Perioden etter spredning hvor det ikke er tillatt å dyrke grønnsaker, poteter, frukt og bær 

reduseres fra 3 år til 10 måneder. 

 Produktene må ikke nedmoldes. 

 Meldeplikt til kommunen bortfaller. 

 

Dette vil gjelde for produkter som oppfyller en serie kriterier. Virksomheter kan søke 

Mattilsynet om å benytte varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel». Godkjenning skal gis 

dersom produktene oppfyller de fastsatte kriteriene. Kriteriene skal sikre at bruken av 

produktene ikke medfører høyere risiko for helse og miljø enn tradisjonelt avløpsslam, selv 

om brukskravene blir mindre strenge. Kriteriene innebærer blant annet at produktene skal 

være egnet til bruk som årlig gjødsel, det vil si langt lavere doseringer enn det som er vanlig 

for avløpsslam. 

 

Kravene i gjødselvareforskriften om bruk av avløpsslam er gitt blant annet for å gjennomføre 

slamdirektivet i norsk rett. Slamdirektivet åpner for at landene kan stille strengere krav enn de 

minimumskravene som følger av direktivet. Brukskravene i gjødselvareforskriften stiller 

strengere krav enn slamdirektivet på flere punkter. Videre stiller den krav om at det skal 

sendes melding til kommunen før levering av slam til bruk i jordbruket. Disse kravene 

medfører at det i praksis ikke har vært mulig å få omsatt gjødselprodukter basert på 

avløpsslam. 

 

Forslaget innebærer også nye krav til sporing som medfører at produktene som benytter 

varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» skal spores helt frem til bruksstedet. Slike krav er 

nødvendige for å gjennomføre kravene i slamdirektivet. Sporingskravet i slamdirektivet blir i 

dag ivaretatt gjennom meldeplikten. 

 

Høringsfristen er 8. desember 2017. 
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Fylkesmannens vurdering 

En vesentlig del av kretsløpsjordbruket er tilbakeføring av organisk materiale fra 

storsamfunnet. Jordbruket trenger store mengder organisk materiale og storsamfunnet har 

behov for en bærekraftig avsetning av sitt organiske avfall, som er en ressurs for landbruket. I 

tillegg trengs en regionvis omfordeling av gjødsel, for å utligne negative langsiktige 

virkninger av kanaliseringspolitikken i landbruket. For å gjenoppbygge jordsmonnets 

fruktbarhet må innholdet av mold/humus økes, slik at avlingsnivå og -kvalitet kan 

gjenopprettes/økes, samtidig som jordsmonnets økosystemtjenester stimuleres. Stikkord i 

denne sammenheng: redusert utslipp til vann og luft, økt karbonbinding i jord, 

ressursutnyttelse, sirkulær økonomi. 

 

Naturen driver naturlig resirkulering av organisk materiale i det øverste matjordlaget, i 

rotsonen - der jordlivet er desidert størst og frigjorte næringsstoffer gjensidig kommer planter 

og jordlevende organismer til nytte. Denne sonen er også best egna til å ta imot og omsette 

ulike hygieniserte og stabiliserte gjødselvarer uten nedmolding eller kun grunn nedmolding. 

 

De foreslåtte endringer er et godt steg i riktig retning, samtidig som omsetning og bruk av 

«avløpsslambasert gjødsel» ivaretas på en tilstrekkelig trygg måte. For å ivareta dette er det 

nødvendig å opprettholde sporingskravet selv om det tilføres små mengder. Behovet vil være 

tilstrekkelig dekket ved pliktig mottaksjournal med nedtegnelser av behandlet areal, tilførte 

mengder og spredetidspunkt. 

 Mengdebegrensning på 100 kg tørrstoff slam per daa per år er unødvendig for 

jordbruksarealer, der tilført mengde bør være begrenset av og i tråd med årlig 

gjødslingsplan. Plantenes næringsbehov bør aleine kunne dekkes av den aktuelle 

avløpsslambaserte gjødsla. 

 Avløpsbasert gjødsel bør kunne brukes på beite med samme minimumskrav som i 

slamdirektivet, - ikke bruk før tre uker etter spredning. 

 Kravet om at det skal gå 10 måneder fra spredning til det kan dyrkes grønnsaker, 

poteter, frukt og bær bør reduseres, sett i lys av klimaendringene (kortere vintre og 

lengre vekstsesong). 

 Det er ikke behov for krav om nedmolding (se ovenfor – Vurdering, 2.avsnitt).  

 

Revisjonen av forskriften berører ikke § 10 (kvalitetskrav) som omfatter maksimumsgrenser 

for innhold av tungmetaller. Vi vil allikevel spille inn at det vurderes om flere parametere bør 

være med ettersom avløpsslam kan inneholde antibiotika, hygieneprodukter, medisinrester og 

noen organiske miljøgifter: 

 Undersøkelser gjort av slam viser at det kan være relativt høye konsentrasjoner av 

forbindelser som DEHP, siloksaner, LAS (Lineære alkylsulfonater), muskstoffer og 

organofosfater (TA 3005/2012 - Noen miljøskadelige stoffer i avløpsslam – forekomst 

og miljørisiko). Siloksaner og DEHP (ftalat) står på myndighetenes liste over 

prioriterte stoffer.  

 Avløpsslam inneholder mikroplast, hygieneprodukter (triklosan, NPEs), detergenter, 

flammehemmere, tungmetaller. Triklosan er kjent at bioakkumulerer i sterk grad i 

meitemark, mens nanopartikler av sølv er giftig for denitrifiserende mikroorganismer. 

 En av flere kilder til PFAS-forurensning i Tyrifjorden er jordbruksarealer som tilføres 

avløpsslam fra renseanlegg. Slammet som er brukt til gjødsling/jordforbedring 

inneholder flere ulike PFAS-forbindelser.  



Side 3 av 3 

 

o Resultatene av prøvetaking av vann i nærheten av jordbruksarealer påviser 

også PFAS-forbindelser. Derfor er avløpsslam en kilde til PFAS i miljøet. 

o Selv ved lave konsentrasjoner kan nedbørsfelt med mye dyrka mark slik her er 

tilfelle, tilføre store mengder som oppkonsentreres i resipienten.  

 

 

   

   

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunhild Dalaker Tuseth 

avdelingsdirektør 
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