
 

 
 

BRUK AV AVLØPSSLAM I JORDBRUKET 
 

• Bruker skal melde om bruken av avløpsslam senest to uker før levering. 
Bruker må ha tillatelse fra kommunen til å ta imot og lagre slammet. 

• I Solør har vi et felles meldingsskjema. 
• Det er landbrukskontoret som først skal ha meldingen. 
• Landbrukskontoret sender meldingen til behandling hos kommuneoverlege 

Terje Christiansen, som er medisinsk-faglige rådgiver for Solør kommunen. 
• Forurensningsmyndigheten gis også anledning til å vurdere saken. 
• Landbrukskontoret og kommuneoverlegen vurderer om det er behov for 

befaring, og det gis uttalelse til meldingen. 



 
 
 
 

Alle relevante forhold vurderes 
• Vi ser på varedeklarasjon: om avløpsslam holder seg under grenseverdiene for klasse 
II(tungmetaller m.m.) 
• Vi ser på analyserapport for hygiene prøver: det er krav til hygienisering og regelmessige 
uttak av prøver av Salmonella og TKB 
• Vi ser på mengde tørrstoff slam pr. dekar: om det skal benyttes 2 tonn pr. dekar el. 
anbefalt 1 tonn pr. dekar 
• Vi ser på kartmateriale: arealet hvor avløpslam benyttes, vurderer område ved en 
eventuell lokal lagring og områder til spredearealet 
• Vi ser etter om naboer kan bli berørt, og om det er gitt nabovarsel: ofte ringer vi naboer 
for å forsikre oss om at det ikke er fare for forurensning av drikkevannskilder, 
vannresipienter. Vi vurderer også avstander ifht. luftplage. 
• Vi ønsker at lokal lagring begrenses: slamleverandør kan vente med å levere slam til det 
skal nedmoldes. Ved lokal lagring ser vi på topografi og flomsonekart. Vi tar ofte en 
telefon til andre fagmiljøer. 



 

 
 

Krav til bruk av avløpsslam 
 
 
 

 

• Spredning med nedmolding kan skje i perioden 15. februar til 1. november, 
men ikke på frossen og/eller snødekt mark 

• Lokal lagringen foregår som regel fra februar til mai mnd. 
• Det er også knyttet bekymring til karanteneskadegjørere 

potetcystenematode(PCN) og floghavre m.m ved bruken av avløpsslam. 
• Det er mattilsynet som godkjenner og fører tilsyn med produksjon av 

avløpslam. 
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