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Svar på høring om endringer i forskrift om gjødselvare mv. av organisk 
opphav - slaminnblandet gjødsel 
 

Fylkesmannen støtter tilpasning av regelverket for å tilrettelegge for bruk av 

slaminnblandet gjødsel. Forutsatt krav om sterilisering av substratene, ønsker vi at biorest 

fra biogassproduksjon av slam blir inkludert i det samme regelverket. 

 

Vi ser positivt på en tilrettelegging for resirkulering av næringsstoffer og organisk materiale fra 

jord til bord til jord. Det gjelder særlig en begrenset ressurs som fosfor, men også nitrogen og 

organisk materiale. Det er et absolutt krav at matsikkerheten må sikres. Men hvis det legges inn 

unødvendige og ikke kunnskapsbaserte sikkerhetsmarginer, vil det være svært vanskelig å få til 

ønsket resirkulering av ressurser. Høringsforslaget synes å være unødvendig tilpasset ett produkt 

og gjennom det ekskluderer forslaget andre produkter. 

 

Tørr slaminnblandet gjødsel 

I høringsforslaget foreslås det en kortere karantenetid for grøntproduksjon, ikke krav til 

nedmolding og ikke melding til kommunen. Det kompenseres gjennom mindre tilført tørrstoff 

slam per dekar enn regelverket for slam tillater og en begrensning til kun tørre produkter. Vi tror 

endringene er forsvarlig mht. matsikkerheten. Alternativt vil et krav om nedmolding og 

opprettholdt karantenetid for grøntprodukter øke matsikkerheten. Så langt vi kjenner til, blir det 

aktuelle produktet som er bakgrunnen for høringen, sterilisert. Et krav om sterilisering vil redusere 

hygiene- og smitterisikoen.  

 

Sporingskrav til produsenten og krav til brukeren om å føre journal og kart for bruk av slik gjødsel 

er ønskelig for å opprettholde tilliten til matproduksjon. 

 

Våt slaminnblandet gjødsel 

En tilpassing av regelverket for også å kunne gjelde slaminnblanding i våte gjødselprodukter, vil 

gi et langt større potensiale for resirkulering. For eksempel en tilrettelegging for bruk av biorest 

der slam er substrat i produksjonen av biogass. Når substratene i biogassproduksjonen steriliseres, 

vil risikoen for smitte og spredning av planteskadegjørere være svært liten. Luktproblemene vil 

ikke bli større enn dagens bruk av biorest uten slaminnblanding. 

 

Vi tror en sterilisering av slam og de andre substratene i biogassproduksjon vil være tilstrekkelig 

for å sikre matsikkerheten ved bruk av denne bioresten som gjødsel i jordbruket.  
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Næringsinnholdet i en biorest er så lavt at slamkomponenten må være lav for at 100 kg ts per år 

skal være tilstrekkelig for å gi en tilfredsstillende gjødsling. Forskriften tillater i dag bruk av 2 

tonn og 4 tonn ts slam per dekar per 10 år i klasse 2 og klasse 1; altså 200 og 400 kg ts per år. 

Miljø- og hygienerisikoen reduseres betydelig når tildelingen skjer årlig i stedet for en stor 

mengde hvert tiende år, så vi mener 200 kg og 400 kg ts per år (for klasse 2 og klasse 1) totalt av 

gjødselvaren bør være akseptabelt. En vil da unngå problemer med kontroll av slamkomponenten i 

bioresten. 

 

Sterilisering vil også forsvare å bruke biorest som gjødselvare uten nedmolding i korn. Det er 

viktig for å øke bruken av denne gjødselvaren. Det er begrenset hvor mye biorest som kan spres 

med nedmolding i ei hektisk våronn. EUs slamdirektiv krever ikke nedmolding. Sterilisering vil 

forsvare bruk av gjødselvaren til eng med 3 ukers karantene før beiting og høsting; i samsvar med 

EUs slamdirektiv. Det vil utvide bruksmulighetene betydelig. 

 

Selv i et grøntfylke som Vestfold, vil ikke en kortere karanteneperiode enn 3 år være viktig for å 

øke bruken av en slik gjødselvare. Det er lite aktuelt å bruke slaminnblandet gjødsel i slike 

produksjoner da produsentene ikke tar noen risiko for å tape omdømme for produktene sine. 

Karantenetiden på 3 år kan derfor opprettholdes inn til eventuell endring gjøres for annet slam. 

 

Det skjer svært mye innen biogassproduksjon for tiden. Nye anlegg planlegges og 

eksisterende anlegg utvider. Det må tas viktige investerings- og teknologivalg. Det vil derfor 

hemme en positiv utvikling mht. ressursutnytting hvis biorest med slam som substrat "tas 

inn i regelverket senere". Biorest etter biogassproduksjon på slam bør inkluderes nå; 

forutsatt sterilisering av substratene. 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer alternativene som er beskrevet ovenfor. 

  

Gjeldende 
forskrift 

Forslag i 
høringen 

Forslag som 
inkluderer våt 
vare (biorest) 

Krav sterilisering     x 

Krav hygienisering x x   

Begrenset tildeling av slamkomponenten 100 kg ts/år   x   

Tildeling etter klasse (200 og 400 kg ts/år*) x   x 

Karantene grøntproduksjon 10 måneder    x   

Karantene grøntproduksjon 3 år x   x 

Tillatt i eng med 3 uker karantene     x 

Krav nedmolding x     

Kun tørre produkter   x   

Krav melding til kommunen x     

Foretaket fører journal og kart for bruk   x x 

* Tilsvarer 2 tonn og 4 tonn ts/10 år i gjeldende forskrift 
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Landbruksavdelingen 
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