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§ 1.Formål Formålet med denne forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på
produkter som omfattes av forskriften, forebygge forurensingsmessige,
helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer,
mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en
ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet
og ivareta hensynet til biologisk mangfold.

I kva grad meiner myndighetene at dagens forskrift har vore
effektiv for å nå måla?
• Sikre kvalitet
• Forebygge ulemper
• Legge til rette for ressursutnytting
• Forvalte jordsmonnet
• Omsyn til biologisk mangfold
På kva områder vert måla ikkje nådd?
Mao: kva er det som motiverer
revisjonen?

Forventningar til ny gjødselvareforskrift
• Fagleg fundert (VKM)
• Ikkje-diskriminerande på opphav
til organisk materiale
• Klare kvalitetskrav – til
sluttprodukt - som er mogleg for
produsent å dokumentere
• Må finnast relevante analysestandardar

• Teknologinøytral
• Ikkje hindre utvikling og
innovasjon
• Rom for produkt-utvikling
• God rettleiing

Hygiene
• Produktene skal ikke medføre risiko for overføring av sykdommer til
dyr eller mennesker eller for spredning av planteskadegjørere ved
normal bruk eller mulig misbruk. Råvarer som kan medføre slik risiko
skal hygieniseres etter anerkjente eller validerte metoder.
• Det vurderes konkret krav til validering

Spørsmål: kor effektiv har forskrifta vore for å hindre overføring av
sjukdom eller planteskadegjerarar sidan den kom i 2003?
Konkrete krav til validering: bra
Maks 2 spiredyktige frø pr liter – korleis dokumentere?

Metall
• Metallnivået i norsk avløpsslam er lågt
• Norsk avløpslam vekta gjennomsnitt 2015 (SSB):
• kl 0: Cr, Ni og Pb
• Kl I: Cd og Hg
• Kl II: Cu og Zn

• Evt nye krav til tungmetall må vente til VKM-rapport er klar –
grenseverdiar må stå seg over tid
• Andre miljøgifter?

Bruks-delen
• Svært uheldig at forslag ikkje er klart
• Mengdegrense fosfor
• Ulike alternativ for biorest - svært uklart
• Det foreslås å ekskludere produkter som inneholder mineralgjødsel
eller avløpslam ??
• Kva er N – eller P-rik gjødsel?

Andre kommentarar
• P-Al eller Olsen-P, - eller 2% sitronsyre?
• ”Forholdsvis god gjødseleffekt”
• Må unngå slike formuleringar

• ”Ikke mer enn 5 g\ kg tørrstoff av makroskopiske urenheter i form av
glass, metall og plast over 2 mm. Fra fem år etter ikrafttredelse skal
innholdet av makroskopiske urenheter i form av plast over 2 mm ikke
være mer enn 2,5 g / kg tørrstoff. ”
• Finst det standardiserte metodar for å dokumentere dette?

