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Ny gjødselvareforskrift…

Den lar fremdeles vente på seg, men i vår ble det sendt ut en to-delt 
innstilling til forslag.

Miljødirektoratet og landbruksdirektoratet leverte hver sin versjon i samme 
dokument. 

Landbruks- og matdep. Skal ta stilling til hva som blir endelig versjon som 
skal ut på høring

Den delen som omhandler slam har vært ute på høring, og er nå vedtatt 
endret



Utdrag fra forslaget

Mineralgjødsel foreslås at skal regnes inn i tillatt mengde fosfor pr 
dekar

til nå har det kun vært husdyrgjødsel, og 3,5 kg/p pr daa. Dyretallet kobles 
til spredeareal. (4daa pr. GDE)

Dyretall og spredeareal
Hvor strengt skal man gå til verks på «fosfor pr dekar»
Landbruksdir. Foreslår 3,0, med en gradvis nedtrapping over en 5-8 
årsperiode, ned til 2,5 kg/p/daa, og vil beholde koblingen til dyretall og 
spredeareal (tilsvarer ca 5-5,5 daa pr. GDE)
Miljøverndep vil ha 2,4kg/p/daa med en gradvis nedtrapping til 2,1 
kg/p/daa, uten kobling til dyretall –spredeareal (uavhengig av arealets 
behov) – (tilsvarer 6-6,2 daa pr GDE)



Noen drypp fra forslagene

Det foreslås en gjødslingsfri sone fra vegetasjonssonen og 2 meter inn på åker, 
for å unngå avdrift

Rundballer og anna fôrlager skal lagres i trygg avstand fra vannkilde

Alle nye driftsbygninger skal ha forsvarlig håndtering av vaskevann (oppsamling)

Alle lager for flytende svinegjødsel, biorest og urin skal ha tak eller anna dekke

Siste frist for all spredning av husdyrgjødsel foreslås satt til 1. september, med 
mulighet for gjødsling i høstkorn fram til 15. september – innfører dermed ikke 
lengre lagerkrav, men kommunen kan pålegge å bygge større lager dersom 
foretaket gjentagende må spre etter siste dato

1. mars sette som første dato for spredning

Foretaket skal dokumentere hva som er spredd hvor til hvilken tid og mengde –
gjødseljournal ser ut til å innføres igjen!



Hva som skjer vet vi ikke – og heller 
ikke når vi kan vente at det kommer 

noe endelig



Slamdelen er vedtatt endret

Produsenter av avløpsslam skal hvert år gi opplysninger til 
mottakerkommunene med navn og adresse på mottaker i den 
enkelte kommune, samt mengde levert

Samme krav gjelder for den nye varebetegnelsen 
«avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår»

Kommunen skal oppbevare opplysningene i minst 10 år



«Avløpsslambasert gjødsel med særskilte 
bruksvilkår»

Kun betegnelse som kan brukes etter godkjenning fra Mattilsynet
Egnet for årlig gjødsling, hvor bruksmengde avløpsslamkomponent er 
mindre enn 100 gr. TS pr daa

Varedeklarering på næringsinnhold følger med

De er i fast form og egna til jevn spredning

Behandlet med metoder der temperatur er over 55 grader i 
hygieniseringsperioden.



Produkter med avløpsslam

Kan ikke spres på arealer det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller 
frukt. Slike produkter kan ikke dyrkes på areal som har mottatt slam 
før det har gått 3 år. 

Avløpsslambasert gjødsel har tilsvarende krav ,men kun 10 mnd.

Produkter med slam kan ikke spres i eng eller brukes i gartneri.

Produkter med slam skal pløyes ned innen 18 timer – gjelder ikke 
for avløpsslambasert gjødsel

Ved bruk av avløpsslam skal kommunen varsles av foretaket to uker 
før mottak ,som skal vurdere søknad, og forelegge til medisinskfaglig 
vurdering. 

Hva som skal være med i søknad går fram av forskriftens § 25



Tungmetaller 

Foretak som tar i mot gjødselprodukter i kvalitetsklasse 1 eller 2 (klassifisering 
etter hvor mye tungmetaller som er i gjødselvaren) må ha en formening om 
tungmetallinnholdet i jorda gjødselproduktet skal tilføres.

Bergart, mange år med mye husdyrgjødsel osv er grunnlag for å kreve tungmetallprøve før 
mottak

Jord med innhold av tungmetallverdier over gitte grense nevnt i §26 kan ikke 
tilføres gjødselprodukter i kvalitetsklasse 1 eller 2.

Det er tilstrekkelig at bare en av tungmetallverdiene i jordprøven er over grensa, for at 
klasse1 eller 2 prod. Ikke kan spres på arealet

I ny forskrift presiseres det at det er foretaket selv som må ta slike prøver, og ta 
kostnaden med prøven.

Det ligger og et forslag i forskriften om at jord med P-AL verdier over 14 ikke kan 
ta i mot avløpsslamprodukter, og jordprøvene skal ikke være eldre enn 2 år.



Biorest

Stadig flere aktører på banen og tilbyr biorest
Fiskeslam
Ecopro
Biokraft

Aktørene er store, og har store volum de skal bli kvitt

Landbruket er en kjærkommen adressant for å håndtere ressursen

Dette er et positivt bidrag til sirkulærøkonomien og bra for jorda

MEN HAR LANDBRUKET PLASS – OG HVILKE KRAV MÅ VI FORHOLDE 
OSS TIL?



GDE-kart over Trøndelag
1702 Steinkjer 9

1703 Namsos 9

1711 Meråker 11

1714 Stjørdal 15

1717 Frosta 7

1718 Leksvik 9

1719 Levanger 7

1721 Verdal 8

1724 Verran 8

1725 Namdalseid 8

1736 Snåsa 9

1738 Lierne 11

1739 Røyrvik 6

1740 Namsskogan
10

1742 Grong 9

1743 Høylandet 9

1744 Overhalla 9

1748 Fosnes 9

1749 Flatanger 9

1750 Vikna 7

1751 Nærøy 8

1755 Leka 7

1756 Inderøy 8

1601 Trondheim
21

1612 Hemne 9

1613 Snillfjord 9

1617 Hitra 11

1620 Frøya 5

1621 Ørland 14

1622 Agdenes 9

1624 Rissa 10

1627 Bjugn 9

1630 Åfjord 8

1632 Roan 7

1633 Osen 7

1634 Oppdal 7

1635 Rennebu 8

1636 Meldal 7

1638 Orkdal 8

1640 Røros 11

1644 Holtålen 11

1648 Midtre 
Gauldal 6

1653 Melhus 13

1657 Skaun 17

1662 Klæbu 19

1663 Malvik 12

1664 Selbu 11

1665 Tydal 11

Beregning dekar dyrka jord 
pr gjødseldyrenhet



Bioresten er en ressurs – til dels billig gjødsel – da flere av aktørene gir 
den bort

Men den konkurrerer med husdyrgjødsla – og med sannsynligheten for 
vesentlig innstramning på spredearealkrav og tilført mengde fosfor kan 
det bli en utfordring noen steder.

Vi må sikre at bonden har oversikt over hva som kreves

Biorest skal inn i gjødselplanen, og er en del av regnestykket i tilført 
mengde næring etter plantenes behov.

Det er viktig at foretaket og kommunen holder oversikt over 
kvalitetsklassene for de ulike produktene – og skiller mellom produkter 
som inneholder avløpsslam, og ikke-avløpsslam.



Biorest er en organisk gjødsel. Dette inngår i gjødselplanen sammen med 
mineralgjødsel og husdyrgjødsel – Det er gjødslingsplanen som sier noe om 
hvor mye som er forsvarlig å spre innafor behovet plantene har for normal 
vekst.

Det er oftest en entreprenør som tar på seg spredning av biorest på vegne av 
firma. Mattilsynet har ansvar for at entreprenøren har forsvarlig håndtering av 
dokumentasjonen på hvor bioresten spres, og i hvilke mengder.

Dersom entreprenøren har deponi i en kommune er det fylkesmannens 
miljøvernavd. som har oppfølgingsansvar for entreprenøren mhp forsvarlig 
håndtering av deponiet

Kommunens jobb er å sikre at bonden ivaretar krav som stilles til ham som 
foretak mhp dokumentering gjennom gjødselplan og ev. krav til varsling.

Kommunen kan be, i samarbeid med Mattilsynet entreprenøren om å sende 
oversikt over hvilke foretak bioresten er levert til.



Mer om entreprenører/aktører, ansvar, 



Entreprenører /aktører

Ny aktør på banen som formidler biorest og husdyrgjødsel 
www.gjodselborsen.no :
Foretak melder inn behov for spredeareal, mens andre foretak melder inn 
behov for husdyrgjødsel. Gjødselbørsen setter aktørene i kontakt med 
hverandre for å sette opp en 5-årig avtale, før transportoppdraget 
bookes.
Merk at det skal foreligge skriftlig avtale mellom foretak som har for lite 
spredeareal og den som tar i mot husdyrgjødsel. Denne skal ha en 
varighet på minst 5 år, og areal og mengde skal framgå av avtalen.
Dersom en entreprenør tar på seg å formidle gjødsel, og ikke setter 
partene i kontakt med hverandre, vil kravet til spredeareal falle på 
entreprenøren som sprer gjødsel. Da må entreprenøren kunne 
dokumentere spredeareal for gjødsla han påtar seg å håndtere

http://www.gjodselborsen.no/


3 hovedinndelinger for hvordan gjødsel og biorest kan 
formidles og  transporteres

1) Formidling av husdyrgjødsel mellom to foretak og 
Biorest ferdig deklarert ut til mottaker

2) Husdyrgjødsel mellomlagres/felleskum og biorest
ferdig deklarert ut til mottaker

3) Husdyrgjødsel og biorest blandes sammen i en 
felleskum

3 innganger med ulike problemstillinger. Pr i dag kjenner vi 
kun til at alternativ 1 praktiseres

BIOREST

BIOREST

BIOREST



Alternativ 1 Foretaket har mangel på spredeareal, og trenger 
mer areal for å oppfylle kravet i 
gjødselvareforskriften. 
• Vedkommende må inngå skriftlig avtale på minst 5 

års varighet
• Dersom en kommersiell aktør kobles inn i 

transportoppdraget vil transportøren ha ansvar for 
sporbarhet mhp hvilken gjødsel som er spredd 
hvor.

• Kommersiell transportør vil kunne bli omfattet av 
Mattilsynets krav til transport av biprodukter –
kontroll og oppfølging av transporter er 
Mattilsynets oppgave.

• Kontroll av foretak som gir fra seg og mottar 
gjødsel er kommunens ansvar å følge opp
• Har foretaket nok spredeareal – sjekk at 

avtaler er på plass om det mangler
• Kontroller at gjødsel er mottatt i avtalt 

mengde og tatt inn i gjødselplan til mottaker

Lager for biorest/mellomlager biorest har Mattilsynet 
ansvar for oppfølging og dokumentering av mengder kjørt 
ut.

BIOREST



Alternativ 2

Lager for biorest/mellomlager biorest har Mattilsynet 
ansvar for oppfølging og dokumentering av mengder kjørt 
ut.

Foretaket har mangel på spredeareal, og trenger mer 
areal for å oppfylle kravet i gjødselvareforskriften. Eller 
foretaket må kvitte seg med gjødsel seint på høsten pga
av manglende lagerplass
• Vedkommende med manglende avtale må inngå 

skriftlig avtale med minst 5 års varighet
• Foretak med behov for å lagre gjødsel i en samlekum 

må kunne vise til hvor gjødsla er kjørt
• Dersom en ekstern aktør har ansvar for et 

mellomlager hvor gjødsel blandes vil det bli en 
vurderingssak om de omfattes av forskriftens Del 2 
(Mattilsynets bord vedr godkjenning og oppfølging)

• Eier av lageret må kunne sikre sporbarhet av det som 
er kjørt inn i kummen, og eier og mottaker må være 
klar over smittefaren ved å blande gjødsel fra flere 
foretak, dersom det skulle oppstå smittsomme 
sykdommer i en av besetningene det er mottatt 
gjødsel fra

• Det vil medføre krav til gjødselprøver og ev. 
deklarering av gjødselvaren, slik at mottaker vet hva 
han/hun tar i mot.

BIOREST



Alternativ 2 forts.

Dersom en ekstern aktør med frittstående felleskum påtar seg ansvar for å 
skaffe spredeareal er det sannsynlig at han vil bli omfattet av forskriftens del II 
som fører til at Mattilsynet kommer på banen. Dersom en slik aktør tar på seg 
ansvaret for å skaffe spredeareal – tøyes begrepet leid eller eget areal langt, om 
den skal fritas for del II av forskriften

Felleskum mellom bønder er lettere å se at fritas forskriftens del II.

Samlekum/felleslager mellom foretak vil også innebære en risiko for smitte. 
Dersom ett av foretakene får påvist smittsom sykdom vil det få konsekvenser for 
alle som har kjørt ut gjødsel med smittestoffer i – dersom sykdomstilfellet er 
overførbare via gjødsel. Gjødsla i kummen vil bli behandlet som spesialavfall

Det kan være behov for å kreve gjødselprøver av samlekummer, for å få riktig 
gjødselverdi mhp gjødselplanlegging – spesielt viktig om gjødsel fra ulike 
dyreslag blandes.



Alternativ 3 Entreprenør blander husdyrgjødsel fra ulike 
besetninger og biorest
• Samme krav til avtaler og sporbarhet som de to 

foregående eksemplene
• Blandes biorest må det tas ny prøve og 

deklarering av varen. Kan risikere forhøyet nivå 
av klassifiseringsklasse dersom det er mye 
svinegjødsel (pga Zn – nivå i svinegjødsel) 

• Mattilsynet har ansvar for å følge opp lager og 
deklarering blir overholdt.

• IKKE Å ANBEFALE!

BIOREST



Oppsummering

Uvvist når ny gjødselvareforskrift kommer, vil kunne bety nye 
begrensninger for mengde og spredetidspunkt

Slamdelen endra, nytt produkt: avløpsslambasert gjødsel med 
særskilte bruksvilkår

Biorest muligheter og utfordringer – kunnskap

Krav som stilles til aktører, transportører, mottakere

Kommunenes og andre myndigheters rolle


