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 Fylkesmannen er forurensningsmyndighet 
 ESA (EFTA Surveillance Authority)  

 

 Rensekravet LARA  (Kjemisk rensing):  
            SS       85% reduksjon 
 120 000 pe (Qdim=4.400 m3/h)      
 

    Rensekravet HØRA (Mekanisk rensing m/polymer):   
  SS       80%  reduksjon  
            BOF5    20% reduksjon  
 170 000 pe (Qdim= 7.000 m3/h) 
 

     24 døgnblandprøver fordelt gjennom året 
 

 

Rensekrav for avløpsvann 
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LARA 



Krav til biogjødsel 

 Gjødselsvareforskriften 

 Mattilsynet 
 

 Krav til hygenisering 

 Produktet skal ikke inneholde 
salmonellabakterier eller infektive parasittegg 

  

 Innholdet av termotolerante koliforme 
bakterier (TKB) skal være mindre enn 2500 /g 
tørrstoff (TS).  
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Kvalitetsklasser: 
Tungmetaller 

0 I II III 

Kadmium, mg Cd/kg TS 0,4 0,8 2 5 

Bly, mg Pb/kg TS 40 60 80 200 

Kvikksølv, mg Hg/kg TS 0,2 0,6 3 5 

Nikkel, mg Ni/kg TS 20 30 50 80 

Sink, mg Zn/kg TS 150 400 800 1500 

Kobber, mg Cu/kg TS 50 150 650 1000 

Krom, mg Cr/kg TS 50 60 100 150 

Forts. Krav til biogjødsel 
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Selvpålagt krav LARA og HØRA:  
Minst 75% av slammet skal produseres i kl II  
(biogjødsel)  eller bedre  = anvendelse i jordbruket 

Biogjødsel 



Produksjon av biogjødsel 

 Ved produksjon av biogjødsel skal det tas 
kjemiske og bakteriologiske prøver - 
slamdeklarasjon 

 

 Ferdigprodusert biogjødsel lagres i siloer.  

 1 silo tar 120 tonn biogjødsel = 1 batch 

 Hver batch får et unikt nr. 
 

 Franzefoss Pukk AS henter og lagrer dette 
slammet batchvis i sitt mellomlager i Vassfjellet 
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Norsk Vekstjord har hatt ansvaret siden 1. juni -05  
 
Startet markedsføring i forkant  

Kontakt med Norsk Landbruksrådgivning 
liste med interesserte bønder 
  

 

1500 tonn ble spredd første høsten  
 
Nå er ca 50 % av bøndene i regionen aktuelle  

 
 
 

  

Spredning av biogjødsel  
i Trondheimsregionen  

10 



 Biogjødsel spres kun der det dyrkes korn.  
 

 Kan spres til samme areal etter 10 år 
 

 Spredning kan gjøres enten vår (etter 1. 
mars) eller høsten (før 1. november)  
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Spredning av biogjødsel  i landbruket  



Tungmetaller 
Maksimalt innhold i dyrka 
jord (mg/kg TS) 

Kadmium (Cd) 1 

Bly (Pb) 50 

Kvikksølv (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 30  (Disp. på 50 ) 

Sink (Zn) 150 

Kobber (Cu) 50 

Krom (Cr) 100 

Norsk landbruksrådgivning (NLR) -Trøndelag 
leies inn for å ta jordprøver 
 

Jordprøver hos bonde må tas ut og må 
tilfredsstille kravene : 
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Forts. Spredning i landbruket  
 



 

 Når prøvene er tilfredsstillende sendes det   
   melding til Miljøenheten.  
 

Utkjøring med lastebiler fra Vassfjell 
 

Etter utkjøring spres slammet eller det lagres på  
  lokalt lager hos bonde  
 

2 tonn tørrstoff slam pr dekar er maks mengde i   
  dagens forskrift  

mellom 6 og 7 tonn vare (TS % 28-33) pr dekar  
 

 

Forts. Spredning i landbruket  
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Lager-/spredeplass tegnes inn på kart med 
tilhørende dato kvalitetsklasse og areal 
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Viktig med optimal avvanning, rutinemessig 
prøvetaking og sporbarhet 

 
Slammet har en positiv effekt på jorda, såkalt 
jordforbedrende effekt.  
 

Biogjødsel tilfører jorda mye næring som f.eks. 
fosfor og litt nitrogen  
 

Bonden kan spare penger til gjødsel, men har 
lett for å gjødsle som vanlig likevel.  
 

Erfaringer  
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Takk for 

Oppmerksomheten! 
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