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Høring - endringer av gjødselvareforskriften knyttet til omsetning og 
bruk av avløpsslambasert gjødsel 

  

Norges Bondelag viser til høring datert 9. september 2017 om forslag til endring i 

gjødselvareforskriften om omsetning og bruk av visse avløpsslambaserte produkter og gir 

med dette våre merknader til høringsforslaget. 

 

Generelt: 

Høringsforslaget innebærer endringer av regelverket som åpner opp for omsetning av 

avløpsslamprodukter som det i praksis ikke er mulig å omsette etter gjeldende regelverk. 

Det foreslås at betegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» kan brukes på visse 

avløpsslamprodukter etter godkjenning fra Mattilsynet når visse kriterier er oppfylt. Disse 

er blant annet at produktene skal være egnet til bruk som årlig gjødsel og at de skal sikre at 

bruken av produktene ikke medfører høyere risiko for helse og miljø selv om brukskravene 

blir mindre strenge enn for tradisjonelt avløpsslam. Slik vi forstår det er dette produkter 

som i form, sammensetning og bruk kan likestilles med mineralgjødsel og at produktene 

allerede er i bruk basert på dispensasjon fra gjeldende regelverk.  

 

Endringene medfører at det stilles mindre strenge krav til bruken av «avløpsslambasert 

gjødsel» på arealer hvor det dyrkes grønnsaker, poteter, bær og frukt. Videre innebærer 

forslaget unntak fra kravet om nedmolding og fra kravet om å melde fra til kommunen om 

levering av avløpsslam. For å tilfredsstille kravene til sporing av avløpsslam etter 

avløpsslamdirektivet foreslås en ny bestemmelse om plikt til sporing av «avløpsslambasert 

gjødsel» i omsetningskjeden og plikt for brukeren til å føre journal. 

 

Om lag 95 % av avløpsslammet blir i dag resirkulert tilbake til jord. Om lag to tredeler går 

til landbruk og en tredel går til grøntanlegg. Hvert år blir ca. 25.000 daa jordbruksarealer, i 

hovedsak kornarealer, tilført behandlet avløpsslam.  

 

Norges Bondelag er svært opptatt av å opprettholde høy mattrygghet i det norske 

landbruket. For forbrukerne er mattrygghet det viktigste argumentet for å velge norsk mat. 

Mattilsynets årlige rapporter viser at mattryggheten i Norge er blant den høyeste i Europa.   
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Videre er vi opptatt av at regelverket ivaretar bonden slik at ikke denne sitter igjen med 

risikoen dersom det påvises at avløpsslambaserte gjødselprodukter som inneholder 

smittestoffer og forurensning som vi i dag ikke anser som skadelig.     

 

Det er for Norges Bondelag en klar forutsetning at den foreslåtte revisjonen av regelverket 

for avløpsslambasert gjødsel ikke svekker mattryggheten og risikoen for spredning av 

smittestoffer og forurensning. 

 

Merknader til forslaget: 

 

1) Begrepet «avløpsslambasert gjødsel» 

Norges Bondelag mener det er forvirrende å kalle denne produktgruppen 

«avløpsslambasert gjødsel», da også øvrige produkter fra renseanlegg for avløpsslam vil 

kunne omtales som avløpsslambasert gjødsel. Vi oppfatter at det er selve prosessering av 

produktet som er avgjørende for bruksbestemmelsene.  

 

Det er nå en stor satsing på biogassproduksjon flere steder i Norge. Nye anlegg planlegges 

og eksisterende anlegg utvider. Norges Bondelag mener forskriften må inkludere biorest 

etter biogassproduksjon på slam under forutsetning av tilsvarende sterilisering av 

produktet. 

 

2) § 8 – Avvik og toleranser 

Mattilsynet foreslår å oppheve bestemmelsen om å ta ut prøveserier på fem prøver ved 

tungmetallanalyser. Forslaget begrunnes med at dette kravet er foreldet og at det kan være 

unødig kostnadskrevende. Norges Bondelag kan ikke se at konsekvensen av å fjerne dette 

kravet er utredet og ber om at det stilles krav til metode for prøvetakning ut fra det som 

finnes av hensiktsmessig teknologi.  

 

3) Ny § 12a Bruk av varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» 

Norges Bondelag vil påpeke at det, ut over effekten av varmebehandling, ikke kommer 

klart fram av høringsdokumentene at slam som oppfyller vilkårene for «avløpsslambasert 

gjødsel» har mindre miljørisiko og luktproblemer enn slam som produseres etter dagens 

forskrift. Det er for Norges Bondelag en klar forutsetning at denne produkttypen faktisk 

innebærer redusert miljørisiko og luktproblemer for at man skal kunne lempe på kravene 

om nedmolding, bruk på arealer med produksjon av grønnsaker, m.m.  

 

Norges Bondelag støtter at varebetegnelsen kun kan brukes etter godkjenning av 

Mattilsynet. Det er videre viktig for Bondelaget at produktet har en næringssammensetning 

som kan utnyttes til planteproduksjon og er effektiv å spre. Vi stiller oss positive til at 

produktet kan benyttes uten krav til nedmolding under forutsetning om at miljørisiko og 

luktproblemer er tilstrekkelig ivaretatt.  

 

4) § 25 spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam 

Mattilsynet foreslår å oppheve kravet i fjerde ledd om melding til kommunen for 

«avløpsslambasert gjødsel». Samtidig foreslås en ny bestemmelse i femte ledd som 

innfører en plikt for brukeren av «avløpsslambasert gjødsel» til å føre journal hvor det 

blant annet skal fremgå på hvilke arealer produktet er brukt, samt hvilken mengde som er 
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brukt per dekar og spredetidspunkt. Mattilsynet påpeker at et slikt sporingskrav er 

nødvendig for å gjennomføre kravene i slamdirektivet, ettersom meldeplikten etter fjerde 

ledd blir opphevet. Bestemmelsen fastsetter at det skal foreligge en journal som skal 

oppbevares i 10 år. Mattilsynet skriver at på jordbruksarealer vil kravet til journal i stor 

grad kunne baseres på opplysninger som framgår av gjødslingsplanen. Journalplikten 

gjelder også brukere som ikke plikter å føre gjødslingsplan.   

 

Norges Bondelag er kritisk til at ansvaret for journalføring av bruken av dette 

slamproduktet flyttes fra kommunen til bonden. Vi vil videre påpeke at kravene som stilles 

til journalføring og oppbevaring av gjødslingsplanen går utover de krav som stilles i 

forskrift om gjødslingsplan. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Finn Erlend Ødegård 

 

 

 

 

          

 


