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Melding om høring av endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om 
betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet («avløpsslambasert gjødsel» mm) 
 
 
Steinkjer kommune viser til Høring om Forslag til endringer i forskrift om gjødselvare mv. av organisk 
opphav – delleveranse Omsetning og bruk av visse avløpsslambaserte produkter. 
 
Steinkjer kommune behandlet høringen i Hovedutvalg teknisk, miljø- og naturforvaltning 28.11.17. 
 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning - 28.11.2017:  
1. Steinkjer kommune ser at slam og slamprodukter er en verdifull ressurs, men en klar forutsetning 

må være at matkvalitet, ressursgrunnlag og miljø ikke settes i fare på verken kort eller lang sikt. Det 
må være en føre-var tilnærming som ivaretar miljø- og matsikkerhet. Vissheten om at slam 
inneholder tungmetaller og at disse akkumuleres i jorda bør være utgangspunktet for en mer 
restriktiv holdning til tilførsler via slam/slamprodukter, ikke det motsatte.  

 
2. Steinkjer kommune går imot høringsforslaget slik det foreligger. Endringer i regelverket må 

eventuelt omfatte konkrete beskrivelser med kvalitetskrav til de typer slambasert gjødsel som 
omfattes. Det må også settes klare grenseverdier mht hva slike gjødselprodukter kan inneholde av 
tungmetaller, miljøgifter, krav til sterilisering m.m.  

 
3. Steinkjer kommune mener at en eventuell åpning av regelverket, må følges opp av et løpende 

kontrollsystem, med jevnlig innlevering av produktprøver fra slamgjødselprodusentene for 
godkjenning av myndighetene, det vil si Mattilsynet. Den skisserte ordningen med en slags 
overordnet typegodkjenning av gjødselproduktet, uten løpende produktkontroll mener vi ikke kan 
tillates.  

 
4. Steinkjer kommune kan ikke gå inn for en ordning, som ikke i tilstrekkelig grad sikrer mattrygghet og 

helse for både folk og dyr, og samtidig ivaretar dyrkajorda som en evigvarende produksjonsressurs 
for mat. En ordning som kan bidra til akkumulering av tungmetaller og miljøgifter i dyrka jord vil ikke 
ivareta dette.  
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Vedlagt finnes særutskrift fra kommunens behandling av saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Pål-Krister V. Langlid 
tjenesteenhetsleder 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift. 
 
Vedlegg: 
1 Særutskrift HTMN 28.11.17 - Forslag om endring i forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - 

omsetning og bruk av avløpsslambaserte produkter - høringsuttalelse 
 
 


