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Høringsuttalelse - revisjon av gjødselvareforskriften – endringer 
som gjelder omsetning og bruk av enkelte avløpsslamprodukter 
 
Avfall Norge takker for å kunne gi innspill til denne delrevisjonen av gjødselregelverket, en 
revisjon vi hilser varmt velkommen og har etterlyst lenge. 
 

A - OVERORDNEDE INNSPILL TIL INNHOLD OG PROSESS 
 
Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav utgjør en helt sentral del av rammevilkårene for 
biologiske behandlingsanlegg. Bestemmelsene legger avgjørende føringer for hvordan anleggene 
planlegges, drives og vedlikeholdes. Selv om denne delrevisjonen bare omhandler en del av 
forskriften, vil vi knytte noen generelle kommentarer til innhold og prosessen.  
 
Siden revisjonsprosessen startet i 2010 kjenner vi til at myndighetene har bestilt og fått utført 
vurderinger og anbefalinger om aktuelle problemstillinger knyttet til forskriften. Noe av dette 
materialet er presentert i ulike sammenhenger, men dette er mer tilfeldig. Materialet burde 
kunne samles og gjøres tilgjengelig på egnet sted, helst i elektronisk og nedlastbar form.  
 
Vi er glad for den understrekning som er gjort i oppdragsbrevet fra Landbruks- og 
matdepartementet, der det heter: ”Revisjonsarbeidet skal sikre at det organiske materiale og 
næringsstoffene i gjødselvare av organisk opphav, herunder husdyrgjødsel utnyttes best mulig 
som en ressurs i planteproduksjon og som kilde til bioenergi” 
 
Vi ønsker velkommen alle endringer i gjødselvareforskriften som kan fremme utvikling og 
innovasjon på området og bidra til en sirkulær bioøkonomi.  
 
1. Sirkulær økonomi - Regjeringens bioøkonomistrategi (2016) og biogasstrategi (2014) 
I oppdragsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet for revisjon av Forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav fra 27.6.2016 henvises det til EUs arbeid med strategi for sirkulær 
økonomi, hvor en viktig målsetting er å “øke bruken av organiske og avfallsbaserte 
gjødselprodukter samtidig som miljøhensyn må ivaretas”. 
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Foreslåtte endringer skal også vurderes opp mot biogasstrategien og “man bør også vurdere 
mulighetene for utviklingen av bioøkonomi generelt”. Etter at oppdraget ble gitt er Regjeringens 
bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter, lagt frem (november 2016). 
Denne revisjonen kunne i større grad vært knyttet opp mot de foreliggende strategier. 
 
Avfall Norge mener: 

● Revisjonen bør i større grad kunne svare på bestillingen om en økt satsing på 
bioøkonomi, herunder legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping innen grønne 
næringer. 

 
2. Virkemidler 
Oppdraget har en bestilling på alternative virkemidler for å nå miljømål, bærekraftsmål, og 
overholdelse av internasjonale forpliktelser på en styrings- og kostnadseffektiv måte, skal også 
vurderes. 
Vi har til nå ikke sett utkast til alternative virkemidler, annet enn de foreslåtte 
regelverksendringene og stiller derfor spørsmål om dette kommer i en senere høring? 
 
Avfall Norge mener: 

● Vi etterlyser en grundigere vurdering av hva slags effekt de foreslåtte 
regelverksendringer vil gi i lys av oppdragets overordnede mål. 

 
2. Utfordringer med mineralsk fosfor 
I rapporten Bedre utnyttelse av fosfor (Miljødirektoratet M-846|2017) heter det: 

● Både EU og Norge har et mål om en sirkulær økonomi som innebærer økt bruk av avfall som råvare samt 
optimalisert utnyttelse av fosfor. Det norske matvaresystemet er avhengig av fosforimport, både i form av 
mineralgjødsel, dyrefôr og mat. I EU har man identifisert råfosfat som et av flere kritiske råstoffer, se Figur 1 
(EU, 2014). Selv om fosfor er identifisert med moderat økonomisk verdi, er fosfor strategisk politisk på grunn 
av risiko ved fremtidig leveranse, tilgjengelighet og kvalitet. I EUs handlingsplan for sirkulær økonomi er 
fosfor identifisert å ha resirkuleringspotensial med høy verdiskaping, spesielt innen å utvikle og sikre lokal 
industri, landbruk og matproduksjon, (EU, 2015). 

 
● Forsyning av fosforgjødsel til Europa er snart begrenset til noen få kilder, i hovedsak Marokko/Vest-Sahara. 

Ensidig importavhengighet fra konfliktområder utgjør en samfunnsrisiko. Samtidig går kvaliteten til 
gruveutvunnet fosfor ned, fordi flere kilder er forurenset med mer av både kadmium og radioaktive stoffer 
(Kratz m.fl. 2016). Å få på plass en bærekraftig fosforresirkulering fra organiske restprodukter er derfor viktig 
for å sikre framtidig matsikkerhet. 

 
Årlig går 9.000 tonn fosfor tapt på havet fra oppdrettsanlegg, like mye som det importeres av 
mineralsk fosfor til kunstgjødsel brukt i norsk landbruk (Hamilton, Helen A., Brod, Eva, Hanserud, 
Ola S. 2017). Fiskegjødsel har høyt energipotensial og gir god nytte som biogjødsel med gode 
agronomiske egenskaper. Dette er derfor en ressurs som bør utnyttes bedre. 
 
Avfall Norge mener: 

● Resirkulering av fosfor er viktig av hensyn til forsyningssikkerhet og mattrygghet. 
Regelverket må i større grad bidra til at fosfor kan gjenvinnes og resirkuleres der den 
behøves, noe denne delrevisjonen bidrar positivt til. 
 

3. Still risikobaserte krav til sluttprodukt 
Slambaserte gjødselprodukter er inkludert i gjødselregelverket i dag, men har begrensninger 
sammenlignet med produkter av annet organiske opphav. 
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Slambasert biogjødsel har generelt høy kvalitet og aksept i det norske markedet på grunn av svært 
gode agronomiske egenskaper.  
 
Det er positivt at Mattilsynet nå foreslår en viss lempelse for slambaserte produkter. For å skape 
forutsigbarhet, lik behandling og stimulere til produktinnovasjon utover produktene som allerede 
er i markedet i dag, bør det jobbes mer med kriteriene for disse lempelsene som ivaretar hensyn 
til risiko og sikkerhet, slik at flere produkter kan godkjennes under nytt regelverk .  
 
Avfall Norge mener: 

● Regelverket må i større grad sidestille produkter med hensyn til risiko, kvalitet og bruk 
slik at flere produkter kan godkjennes under nytt regelverk. 

 
4. Still krav til maks tilført mengde per areal (tungmetaller) 
Oppkonsentreringen av tungmetaller vil bli forskjellig for de ulike biogassanleggene, da 
prosesseffektiviteten varierer fra anlegg til anlegg. I praksis vil dette bety at et anlegg med høy 
prosesseffektivitet vil få en dårligere kvalitet på sin gjødsel grunnet oppkonsentrering. 
For husdyrgjødsel er det i dag ikke et krav om å dokumentere innhold av tungmetaller for 
eksempel i økologisk produksjon, mens for matavfall samråtnet med husdyrgjødsel så skal dette 
dokumenteres. Dette gjør at biogjødsel kan komme i en dårligere kvalitetsklasse på grunn av at 
det tar inn husdyrgjødsel i anlegget. Dette vil i seg selv gjøre dette mer krevende og stå direkte i 
veien for det politiske målet om økt bruk av husdyrgjødsel til biogass. 
 
Avfall Norge mener: 

● Regelverket bør endres til å fokusere på faktisk tildelt mengde tungmetaller pr dekar pr 
år. Etter vår erfaring så har flere andre land lagt om til en slik direkte tildelingsgrense 
uavhengig av TS og næringsstoff. KRAV i Sverige (tilsvarende DEBIO) setter 
spredningskrav basert på denne metoden (KRAV, 2017. Regler för KRAV-certifierad 
produktion utgåva 2017). I sitt krav til sertifisert produksjon i 2017 listes maksimal grense 
for tilførsel av tungmetaller i g/ha og år, med utgangspunkt i et årsgjennomsnitt for en 
femårsperiode. 

● Avfall Norge mener dessuten at maksimalt tillatte mengder tungmetaller bør hensynta at 
visse organiske gjødselvarer “bygger jord” og dermed bidrar til en fortynning av 
tungmetaller i jorda. 

 
5. Samordne regelverket for organiske og mineralske gjødseltyper 
Arbeidet med nytt gjødselregelverk i EU har til hensikt å inkludere gjødselprodukter av organisk 
opphav i samme regelverk som mineralgjødsel. I Norge har vi hatt eget gjødselregelverk for 
organiske gjødselprodukter siden 2003. 
For å kunne sammenligne produkter som tilbys på samme marked, på samme grunnlag, er det 
nødvendig med samme målemetoder og måleenheter, eller en lett tilgjengelig omregning av 
ekvivalenter. 
 
Lov om målenheter har til formål å sikre en slik måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt 
og internasjonalt samt å bidra til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. 
Vi stiller også spørsmål ved, som vi har kommentert tidligere (senest 2.2.17), at det fortsatt skal 
være 4 kvalitetsklasser (0,1,2,3) noe vi mener er unødvendig komplisert. Ingen andre land vi 
kjenner har dette. 
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Slamdirektivet artikkel 12 åpner for at landene kan fastsette strengere krav enn de som følger av 
direktivet “dersom forholdene krever det”. Den pågående revisjonen av gjødseldirektivet i EU 
åpner nå for at det kan selges CE-merket gjødsel av organisk opphav. 
 
Hva skjer når vi får import av CE-merket gjødsel til Norge med andre krav enn det som nå legges 
opp til i det nasjonale? Regelverket bør nå i større grad harmoniseres med EUs kommende 
regelverk for eksempel med hensyn til typer av, og terskelverdier for, tungmetaller.  
 
Avfall Norge mener:  

● Denne revisjonen bør ha en omtale av det kommende gjødselregelverket i EU som vil 
åpne for at CE-merket gjødsel med det kommende EU-gjødselregleverk, kan selges på 
vårt nasjonale marked. 

● Revisjonen bør legge opp til harmonisering av målemetoder og måleenheter 
● Det er unødvendig komplisert med 4 kvalitetsklasser (0,1,2,3) bestemt av nivå av 

tungmetaller. Vi burde legge opp til et system som er mer harmonisert med EUs 
kommende regelverk med sidestilling for organiske og mineralske gjødseltyper. 

 
6. Nye avfallsråvarer - verdiskapingspotensial 
Vi mener regelverket nå må ha som mål å legge til rette for flere råvarer til kompost- eller 
biogassproduksjon. Det er et spesielt stort potensial innen fiskegjødsel (vi tror det kan være lurt å 
omtale dette som gjødsel, ikke slam), husdyrgjødsel, avfallsprodukter fra landbruk og skogbruk. 
Her savner vi en mer helhetlig vurdering av virkemidler. 
 
Årlig tapes 9.000 tonn fosfor på havet, like mye som det importeres av mineralsk fosfor til 
kunstgjødsel, brukt i norsk landbruk (Hamilton et al. 2017). Dette er en ressurs vi må utnytte 
bedre. Samtidig vet vi at fiskegjødsel, i likhet med husdyrgjødsel, har høye nivåer av spesielt sink 
og kobber. 
 
Avfall Norge mener:  

● Denne revisjonen bør i større grad harmonisere regelverk for bruk av fiskegjødsel med 
bruk av husdyrgjødsel 

● Det bør ligge en helhetlig konsekvensutredning til grunn for endring i grenseverdier for 
sink og kobber som både belyser risikofaktorer og mulighetene for bedre 
ressursutnyttelse 

 

B - SPESIFIKKE INNSPILL: OMSETNING OG BRUK AVLØPSSLAMBASERTE 
PRODUKTER 
 
Vi stiller oss positive til at det etableres en ny kategori produkt som man kan søke godkjenning for 
med lempelser på omsetning og bruk av slamprodukter, hvor det foreslås: 
-   Perioden etter spredning hvor det ikke er tillatt å dyrke grønnsaker, poteter, frukt og bær 
reduseres fra 3 år til 10 måneder 
-   Produktene må ikke nedmoldes 
-   Meldeplikt til kommunen bortfaller 
 
For å oppnå målet med revisjonen - å stimulere til mer innovasjon - mener vi at det er viktig at 
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kriteriene for “avløpsslambasert gjødsel” (fast form) ikke blir for snevre og i praksis kanskje kun vil 
gjelde for ett spesifikt produkt som er på markedet i dag. 
For å løse utfordringene og utnytte mulighetene med de varslede begrensningene på spredeareal, 
er det viktig at kriteriene åpner for utvikling og godkjenning flere produkter enn de vi kjenner i 
markedet i dag (pelletert /tørkede produkter). 
 
Vi tar opp igjen vårt forslag om navn fra tidligere innspillsrunde. Vi mener det er svært viktig at vi 
ser på organiske gjødselprodukter fra avfall som ressurser. Bransjen bruker nå i økende grad 
begrepet biogjødsel fremfor biorest. 
 
Avfall Norge mener:  

● Begrepet “avløpsslambasert gjødsel” må endres til “biogjødsel fra slam” 
● At man må søke Mattilsynet om godkjenning av “avløpsslambasert gjødsel” i hvert enkelt 

tilfelle kan være en god løsning, men vi savner en faglig begrunnelse for de 4 kriteriene 
Mattilsynet vil legge til grunn i §12a. 

● Kriteriene for “avløpsslambasert gjødsel” (ny §12 a) bør endres til også å kunne inkludere 
flere former enn fast. 

● Forslag nytt siste avsnitt i §27 blir endret til: Ved bruk av «avløsslambasert gjødsel» i 
klasse 0 , I , II eller III skal tilførsel av avløpsslamkomponenten ikke overstige 1 Tonn 
tørrstoff pr dekar i løpet av en tiårsperiode, forutsatt at agronomiske hensyn ivaretas. 

● §25: Vi foreslår at «Avløpsslambasert gjødsel» får begrensning som gitt i Slamdirektivet 
vedrørende tid fra spredning til beiting/høsting eng , dvs at det blir gitt en begrensning på 
minimum 3 uker mellom spredning av «avløpsslambasert gjødsel» til beiting/høsting av 
eng 

 
NÆRINGSTOFFER 
- Utfasing av torv - innfasing av kompost - erstatning av 30% regelen 

 
Mattilsynet foreslår: 
Næringsinnholdet i produktene skal være tilpasset anbefalt bruksområde og bruksmengde. 
Innholdet av lettløselig fosfor (P-AL) i anleggsjord skal være lavere enn 40 mg per 100 
gram tørrstoff i produkter som produseres før 1. januar 2023. I produkter produsert etter dette 
tidspunktet skal innholdet av lettløselig fosfor (P-AL) være lavere enn 30 mg per 100 gram 
tørrstoff I anleggsjord som inneholder avløpsslam skal innholdet av mineralsk nitrogen være 
lavere enn 20 mg per 100 gram tørrstoff.  
 
Avfall Norge mener:  

● Som vi tidligere har tatt opp, så mener vi at “føre-var” mengdebegrensninger bør være 
basert på totale næringsverdier og ikke biogjødsel- eller komposttype.  

● Vi er positive til at det åpnes for ubegrenset bruk av hage/park kompost og barkkompost. 
Men dette er kompost som er svært næringsfattig (skrinn), og begrensningene hindrer 
fortsatt innovasjon og utvikling. Det vil ikke være mulig å utvikle for eksempel økologiske 
og torvfrie jordblandinger uten tilsatt mineralgjødsel dersom det ikke er tillatt å blande 
inn en høyere andel av andre, mer næringsrike råvarer. 

● At regelen om maks 30% kompost forsvinner for anleggsjord hilser vi velkommen, 
ettersom næringskonsentrasjonen i den organiske avfallsfraksjonen kan variere enormt – 
med tørket slam i den ene ytterlighet og barkkompost i den andre. Imidlertid er P-AL et 
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særnorsk mål for plantetilgjengelighet, og vi er ikke sikre på at dette er godt egnet under 
alle forhold. Vi viser til tidligere innspill vedr dette. 

● Vi mener at dyrkingsmedier (sekk) må kunne sammensettes av 100% 
kompost/avfallsprodukt om man skal oppfylle kravene til 100% torvfrie produkter.  

 
Vi presiseres at det er de agronomiske overveielsene som er gjeldende her, og vi ber igjen 
Mattilsynet vurdere om P-AL tall skal gjelde som begrensninger – delvis fordi man i blandede 
dyrkingsmedier benytter CAT-verdier ved deklarering, men også fordi en eventuell avrennings- 
problematikk fra krukker og blomsterkasser må være minimal. 
 
Markedets etterspørsel etter torvfrie produkter er blitt en viktig driver for innovasjon og utvikling 
og lokal verdiskaping. Det er viktig dette stimuleres videre, og igjen henviser vi til Stortingets 
beslutning i juni 2016 om at det skal lages en plan for utfasing av torv. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Avfall Norge 
 
 
Nancy Strand 
Administrerende direktør 
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