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Høringsuttalelse - Endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om 
betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 4.9.2017, og utkast til Forskrift om endringer i forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav og i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra 
Mattilsynet («avløpsslambasert gjødsel» mm). 
 
Fylkesmannen i Oppland mener det er riktig med en presisering av avløspsslam og avløpsbasert 
gjødsel slik det gjøres i utkastet til forskriftsendring. Noen momenter i utkastet finner Fylkesmannen 
også verdt å kommentere nedenfor. 
 
Begrepet «avløpsbasert gjødsel» innføres i forskriftsutkastet og det gis forutsetninger og krav rundt 
dette. Fylkesmannen mener at begrepet også trenger en nærmere definisjon i forskriftens vedlegg 1. 
 
Til § 12 fjerde ledd. Det vises til at Mattilsynet kan utgi et eget rapporteringsskjema og fastsette 
tidspunkt for rapportering til kommunen. For å unngå usikkerhet bør det her bekreftes at Mattilsynet 
utformer skjema og fastsetter tidspunkt, eller så børdette tas ut og evt tas inn i et rundskriv. 
 
Til § 25 første ledd. Første setning viser til «produkter som inneholder slam» mens siste setning gir 
unntak for «avløpsbasert gjødsel». Avløpsbasert gjødsel kan forstås som å inneholde slam. Her bør 
det finnes en ordlyd som gjør at første og siste setning ikke ser ut til å være motsigende. 
 
Til § 25 andre ledd. Her brukes begrepet «dyrkingsmiddel». Dette bør enten defineres i forskriftens 
vedlegg 1, eller det bør vurderes om det heller skal stå «dyrkingsmedium» som allerede er definert i 
vedlegg 1. 
 
Til § 27 andre ledd. En forutsetning for bruk av klasse 0 er at «tilført mengde må ikke overstige 
plantenes behov for næringsstoffer.» Sammensetning av næringsstoffer i organisk gjødsel er gitt og 
plantenes behov stemmer ikke nødvendigvis overens med innholdet av alle næringsstoffer. Det bør 
presiseres hvilke næringsstoff (eks nitrogen eller fosfor) som ikke skal overstige plantenes behov. 
Private hager, parker, grøntarealer og lignende har ikke krav om gjødslingsplan og vil lite sannsynlig 
gjøre beregninger av plantenes behov. 
 
Avløpsslam kan også bidra til avrenning på samme måte som husdyrgjødsel. Derfor bør det her også 
tas hensyn til kravene for områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, der 
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tilførselen av husdyrgjødsel ikke skal overstige 17 kg total nitrogen pr. dekar og år. For kvalitetsklasse 
0 foreslås derfor å harmonisere bruksbegrensningene med det som gjelder for husdyrgjødsel. 
 
Til § 27 sjette ledd. «Avløpsslamkomponenten i «avløpsslambasert gjødsel» skal ikke overstige 100 kg 
tørrstoff per dekar og år». Det bør pålegges produsenten å opplyse om maksimal mengde av 
«avløpsslambasert gjødsel» som kan spres pr daa/år ihht forskrifta. Det må også kommenteres at så 
små mengder som 100 kg tørrstoff er vanskelig å spre maskinelt. Dette kan være et problem der 
avløpsslamkomponenten utgjør en stor del av den avløpsslambaserte gjødsla. 
 
Fylkesmannen har for øvrig ingen kommentarer til forslåtte endringer i gebyrforskrifta. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo  Thomas-Erik Smeby 
Avdelingsdirektør  seniorrådgiver 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 


