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Remiss 2017-06-19 M2013/02076/Ke  
 
Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till 
nationell förordning av EU-kommissionens förslag till gödselförordning.  
 
KSLA har under många år engagerat sig för ökad recirkulering av växtnäringen inom lantbruket 
och även mellan lantbruket och samhället i övrigt. Vi har tagit del av förslaget från regeringen 
angående EU:s gödselförordning och vill lämna några synpunkter. 
 
1. Det verkar vara relevant att fokusera på lagstiftning om rötrester från samrötnings-
anläggningar. Avloppsslam omfattas inte av förslaget och kompost sprids i mycket liten 
omfattning på åkermark. 
 
2. EU-förordningen reglerar inte användningen av CE-märkta gödselmedel. Sverige kan ha 
restriktioner, men dessa ska motiveras med väsentliga behov gällande människors hälsa och 
miljöskydd (miljögaranti) och finnas i nationell lagstiftning. Eftersom det framgår av förslaget 
att det troligen är för sent för Sverige att åberopa nationell lagstiftning då den ännu inte är införd 
i den svenska lagstiftningen, är det inte meningsfullt att arbeta för en sådan. 
 
3. KSLA instämmer i synpunkten att biogödselns höga vattenhalt innebär att den i de flesta 
fall inte är intressant att exportera till andra länder och att det därför kan räcka med nationell 
lagstiftning utan CE-märkning. Det pågår dock även i Sverige en snabb utveckling inom 
biogödselområdet och det finns företag som idag testar system för att avvattna biogödseln. 
Dessa gödselprodukter är i första hand tänkta för användning inom ekologisk produktion. Efter 
avvattning kan dock gödselprodukterna transporteras längre och bli intressanta även i 
konventionellt jordbruk. KSLA anser att en harmonisering i form av en CE-märkning skapar 
möjligheter för svenska företag att saluföra olika gödselprodukter på EU:s inre marknad. 
Visserligen kan svenska producenter och förmedlare av gödselprodukter få kostnader för 
certifieringen men de får samtidigt tillgång till en större marknad.  
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4. KSLA stödjer förslaget att Sverige behåller dagens lagstiftning och accepterar den 
föreslagna formen för CE-märkning på EU-nivån. På så sätt omfattas biogödsel som produceras 
och används i Sverige av svensk lagstiftning: Vid eventuell import av CE-märkta organiska 
gödselmedel är det en fördel med enhetliga gränsvärden för de svenska lantbrukare som 
importerar gödselprodukter. 
 
5. Biogödseln måste kunna ses som en värdefull resurs. Det är viktigt att åkermarkens värde 
bibehålls för kommande generationer, samtidigt som en recirkulering av näring framförallt av 
fosfor stimuleras, liksom framställning av biogas från lantbrukets produkter. Det är då viktigt att 
konsumenterna accepterar att biogödsel används i lantbruket och att man inte misstänker att 
odlingsmarken tillförs oönskade ämnen som kan finnas i livsmedlen. 

KSLA menar att för biogödsel från samrötningsanläggningar, framförallt där insamlat 
hushållsavfall ingår som substrat, måste det garanteras att halterna av tungmetaller, polymerer 
och synliga föroreningar såsom papper och plast, men även mikroplaster, hålls mycket låga. 
 
I Sverige finns frivillig certifiering, SPCR 120, för rötrester från biogasframställning. Avfall 
Sverige ansvarar för webbplatsen www.biogodsel.se. På sidan finns en lista över anläggningar 
som uppfyller kraven. Certifieringen garanterar t.ex. en högsta halt (<0,5 %) av synliga 
föroreningar. SPCR 120 accepteras av ett stort antal företag inom livsmedelsbranschen, och med 
några restriktioner även av IP Sigill och KRAV. Detta arbete bör följas från samhällets sida, så 
att ständiga förbättringar uppnås. 
 
6. Samhället bör undanröja hinder för spridning av biogödsel för att stimulera till biogas-
produktion. Det är rimligt att kräva hygienisering endast av biogödsel som innehåller animaliska 
biprodukter. Ofta hygieniseras på frivillig väg även annan biogödsel, men det är en fördel om 
biogödsel enkelt kan spridas till grannfastigheter, vilka kanske även samarbetar om att 
tillhandahålla substraten. 
 
7. Det är viktigt att Sverige begär undantag så att nuvarande gränsvärde om 100 gram 
kadmium per ton fosfor kan bibehållas vid införsel av CE-märkta organiska gödselmedel. Flera 
delar av den svenska åkermarken utmärks av låga pH-halter och naturligt relativt höga 
kadmiumhalter, vilket gör odlingen extra känslig för tillförsel av ytterligare kadmium. 
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