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Dagens situasjon
for settefiskprod
• Nyere og større anlegg har krav
om rensing av avløpsvannet og
godkjennelseskrav for
deponering
• Økende andel av postsmoltprod
på land, evnt lukka anlegg i sjø
• Volum av fiskegjødsel vil øke
merkbart i årene fremover
• Avsetning/deponering av
våtgjødsel med TS på 5-20%,
noen få leverer på TS 90-95%
Bilde: Smolten AS
settefiskanlegg i Nordland

Gjødsel fra settefiskanlegg
•

Fiskeslam er husdyrgjødsel fra fisk produsert i norske settefiskanlegg

•

Næringsinnhold ganske likt husdyrgjødsel, rikt på nitrogen, fosfor,
mineraler, og med liten mikrobiell risiko

•

Fiskegjødsel blir nå assosiert med gjødselråvarer av mer uren karakterer det riktig?

•

Evnt krav til forbehandling/varmebehandling vil gi tap av
næringsstoffer- redusert verdi som plantegjødsel

•

Innhold av sink og kadmium gjør at gjødsel fra settefisk faller inn under
kategori 1 i gjødselforskriften for tørka produkt og kategori 2 for
våtgjødsel

•

Lang karantenetid i dag for kloakkslam ihht §25- her hører ikke gjødsel
fra settefisk hjemme- må over i ny kategorisering med mindre strenge
krav til bruk

Gjødsel fra settefiskanlegg
•

Flere organiske polymerer er fullt ut anvendelige selv om slammet
brukes som gjødsel- ref kap Råvarer i MT-skriv om unntak fra
positivliste

•

Sjømat Norge savner mer fakta om gjødsel fra settefiskanlegg og
mulige bruksområder i vedlagte skriv fra MT

•

Krav til merking- svært omfattende sett i betraktning at produktet kan
leveres på lastebil/tankbil direkte til jordbruker

Oppsummert
«Bakgrunnen for arbeidet som nå er igangsatt, er behovet for i større grad
å åpne for innovasjon. Det foreslås endringer i forskriften § 25 slik at visse
avløpsslambaserte produkter får mindre strenge krav til bruk».
•

Vi trenger en klar definisjon på hva fiskeslam er og hvilken ressurs det
er innen jordforbedring eller gjødsel

•

Innhenting av kunnskap om både innhold, nyttemuligheter og
hensiktsmessig bruk av denne type gjødsel fra FOU og oppdrettere

•

Enkelt og forståelig regelverk

•

Anvendelige definisjoner

•

Anvendelige analysekrav

Takk for oppmerksomheten

