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Revidering av gjødselvareforskriften - endringer som gjelder omsetning og 
bruk av enkelte avløpsslamprodukter 
- Høring 
 
Vi viser til utsendt forslag til visse endringer i gjødselvareforskriften som gjelder omsetning og 
bruk av enkelte avløpsslamprodukter med anledning til å komme merknader til forslaget innen 
8. desember. Fylkesmannen i Hedmark har merknader til noen av de foreslåtte bestemmelsene.  
 
Først vil vi bemerke at «avløpsslambasert gjødsel» er en «tung» betegnelse å lese. Slambasert 
gjødsel godkjent av Mattilsynet er et forslag som enklere å forstå. Det bør tas inn i flere 
paragrafer at dette er et produkt som er godkjent av Mattilsynet. Definisjonen av 
avløpsslambasert gjødsel bør inn under definisjoner i vedlegg 1 til forskriften. 
 
§ 12 fjerde ledd siste setning: «Mattilsynet kan utgi eget rapportskjema til dette formålet og 
……» Fylkesmannen mener ord som bør og kan ikke hører hjemme i en forskrift og spesielt ikke 
her. Evt. rapportskjema er noe Mattilsynet som tilsynsmyndighet må kunne vurdere om de vil 
utgi. 
 
§ 16 andre ledd 
Det som står i denne bestemmelsen mener vi er så selvfølgelig at bestemmelsen bør sløyfes. 
 
§ 25 første ledd: Vi mener det er motstrid mellom første og siste setning da avløpsslambasert 
gjødsel også inneholder slam. 
Forslag til første ledd: 
Der det er spedt avløpsslambasert gjødsel godkjent av Mattilsynet kan det ikke dyrkes 
grønnsaker, poteter, bær eller frukt før minimum 10 måneder etter siste sprededato. Der det er 
spredt slam eller andre produkter som inneholder slam kan det ikke dyrkes slike vekster (evt. 
grønnsaker, poteter, bær eller frukt gjentas) før minimum tre år etter siste sprededato. 
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§ 25 andre ledd: «Slam må ikke spres ……» Rett fram tolket betyr det at kan spres på eng eller 
brukes i gartnerier.   
Det er mer presist å bruke:  kan ikke spres på eng eller brukes i gartnerier. 
 
§ 27 sjette ledd: «Ved bruk av avløpsslambasert gjødsel i klasse 0, 1, 2 eller 3 skal årlig tilførsel 
av avløpsslamkomponenten ikke overstige 100 kg tørrstoff pr. dekar». 
 
Dette er en for komplisert bestemmelse både for bruker og for tilsynsmyndighet. Vi regner med 
formålet med bestemmelsen er å begrense tilførselen av fosfor. Det bør derfor stå klart i sjette 
ledd hvor mye fosfor som kan tilføres hvert år i avløpsslambasert gjødsel. Det bør være 
produsentens ansvar å oppgi på varedeklarasjon evt. etikett mengde fosfor og andre 
næringsstoffer pr. kg ferdig produkt og ikke knytte det bare til avløpsslamkomponenten. Tillatt 
mengde bør være den samme som for fosfor i husdyrgjødsel i den forskriften som kommer. Vi vil 
foreslo at tillatt mengde fosfor ikke kan overstige den aktuelle vekstens behov for fosfor det 
enkelte år. 
 
Med hilsen 
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