Hvilke gjødselvarer er registreringspliktig?
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Gjødselvareprodukter må være registrert hos Mattilsynet før de er tillatt å omsette.
Registreringsplikten gjelder for de fleste gjødselvaregrupper som f.eks. mineralgjødsel,
kalkingsmidler og gjødselvarer av organisk opphav til bruk i landbruk, gartneri, grøntanlegg
eller i privathager. Det er virksomheten som importerer eller produserer produktet som er
ansvarlig for at produktet blir registrert hos Mattilsynet. Ved registrering må man legge frem
en del opplysninger om produktet. Når alle relevante opplysninger er lagt fram, gir Mattilsynet
en bekreftelse på at produktet er registrert, og at det er tillatt å omsette.
Registreringsplikten går fram av forskriftene:
•
•
•

FOR 2005-11-09 nr 1313: Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel,
§ 6.
FOR 2003-07-04 nr 1063: Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv,
§ 5.
FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, § 11.

Med hjemmel i forskriftene kan Mattilsynet også unnta produkter og produktgrupper fra
registrering. Selv om bestemte produktgrupper er unntatt registrering betyr det ikke at de er
unntatt fra kvalitetskrav, merkekrav eller eventuelle bruksbegrensninger. De kriteriene som
Mattilsynet har lagt til grunn for å unnta produktgrupper og produkter fra registrering er at de
har:
•
•
•

Lav risiko for spredning av smitte og forurensning
Omsettes i begrensede mengder
Omsettes primært i hage- og parkanlegg hvor det ikke dyrkes mat og fòrvekster

Noen produkter som i utgangspunktet er registreringspliktige, men på grunn av begrenset
bruksomfang er de likevel unntatt fra registreringsplikt:
•
•

•

Produkter til Forskning og utvikling (FoU).
Produkter som er råvare eller komponent i et registreringspliktig produkt til omsetning.
(Et eksempel er spagnumtorv som inngår i produksjon av dyrkingsmedier som skal
omsettes.)
Begrenset utprøving av produkter som f.eks. vareprøver

Visse produkter kan tas med over grense uten å være registrert, så fremt de er fremstilt i et
EU-land:
•
•
•

Dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler opp til to kubikkmeter til eget bruk
Organisk eller mineralgjødsel opp til 100 kg til eget bruk
Kalk opp til 200 kg til eget bruk

Tilgrensende regelverk på plante- og dyrehelseområdet vil alltid gjelde. Tabellene under gir
en oversikt over hvilke produktgrupper som har registreringsplikt og hvilke som er unntatt for
registreringsplikt.

Dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler, jordekkingsmidler
Registreringspliktig
Spagnumtorv
Minerogen myrtorv
Kompost*
Andre produkter produsert av organisk
avfall
Produkter produsert av avløpsslam
Blandet jordforbedringsmiddel/ dyrkingsmedium/jordekkingsmiddel som inneholder
registreringspliktige komponenter
Gjødsla og kalka registreringspliktige/ikkeregistreringspliktige komponenter
Andre produkter** eventuelt unntak fra
registreringsplikt må vurderes i hvert enkelt
tilfelle

Ikke registreringspliktig
Bark
Bark – kompostert
Cellulosefiber
Treflis
Halm
Kokosfiber

Kakaoflis
Lignit
Husdyrgjødsel – ubehandlet for omsetning
Sand
Silt
Leire
Pimpstein
Mineralull (revet/ikke revet)
Ekspanderte mineralprodukter
Organiske polymerer
Matter, folier og lignende til jorddekking
Blandet jordforbedringsmiddel/dyrkingsmedium/jorddekkingsmidler av kun ikkeregistreringspliktige komponenter.
Marin plantebiomasse
Anleggsjord uten innhold av organisk avfall
og avløpsslam

* Noen typer av kompost med spesielt råvareinnhold er unntatt (se kolonne to)
** Matter, folier og lignende til jorddekking og jord er ikke omfattet av forskriftene

Gjødsel, komposteringspreparater, vekststoffer
Registreringspliktig
Mineralgjødsel*
Organisk-mineralsk gjødsel
Organisk gjødsel
* Steinmel er ikke omfattet av forskriftene

Ikke registreringspliktig
Vekststoff
Uorganisk komposteringspreparat
Organisk komposteringspreparat

Kalk
Registreringspliktig
Brent dolomitt
Brent kalk
Dolomittmel
Granulert dolomittmel
Granulert kalkdolomittmel
Granulert kalkmel
Grov kalkdolomitt
Grovdolomitt
Grovkalk
Grov krittkalk
Hydratkalk
Kalkdolomittmel
Kalkmel
Konverteringskalk
Korallkalk (stein)
Krittmel
Askeprodukt
Annen avfallsbasert kalk
Annen kalk

Ikke registreringspliktig
Skjellsand/korallsand

