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Viktig informasjon om registreringsplikt, plantevernmiddelrester i
gjødselvarer, feilaktig omsetning av plantevernmiddel som gjødselvare
med mer
Mattilsynet ønsker med dette brevet å veilede alle virksomheter som omsetter gjødselvarer på det
norske markedet. Mattilsynet har over tid avdekket flere lignende feil hos virksomheter.

Du finner mer informasjon på mattilsynet.no. Hvis du har spørsmål kan du kontakte ditt lokale
Mattilsyn på e-post (postmottak@mattilsynet.no) eller telefon 22 40 00 00.

Registreringsplikt for de fleste gjødselvarer
Mattilsynet har avdekket at flere virksomheter ikke har registrert alle gjødselvarene de selger.
Gjødselvarer må registreres hos Mattilsynet før de kan omsettes i Norge. Utfyllende informasjon
om hvordan du kan registrere gjødselvarer finner du på Mattilsynets nettsider. Der finner du også
informasjon om unntak fra registreringsplikten. Husk at opplysningene må holdes oppdaterte. Hvis
dere ikke lenger omsetter gjødselvarer, kan produkter også avregistreres på Mattilsynets nettsider.
Les mer: https://www.mattilsynet.no/skjema/registrering_av_gjodselprodukter.955

Funn av plantevernmiddelrester som gir veksthemming i flere gjødselvarer til hagemarkedet
Flere hobbydyrkere har meldt bekymring på grunn av veksthemming ved bruk av gjødselvarer.
NIBIO har undersøkt dette og det viser seg at flere organiske gjødselvarer på markedet har rester
av ugrasmidler som kan skade sensitive planter, for eksempel tomat og agurk. Dette gjelder de
aktive stoffene aminopyralid og klopyralid. Les mer: https://www.nibio.no/nyheter/hoyt-innhold-av-
ugrasmiddelrester-i-okologisk-plantenaering

Mattilsynet vurderer at importerte gjødselvarer og importerte råvarer til gjødselvareproduksjon som
inneholder husdyrgjødsel, vinasse fra sukkerproduksjon, halm og andre planterester fra enfrøbladede
vekster, utgjør en spesiell risiko.

Det er også godkjent plantevernmidler med de aktive stoffene aminopyralid og klopyralid i Norge,
men bruksreglene for plantevernmiddelene er laget med tanke på at stoffene ikke skal gjenfinnes
i omsatte gjødselvarer. Vi anbefaler likevel at norske produsenter av gjødselvarer, som tar inn
husdyrgjødsel og halm i produksjonen, stiller kontrollspørsmål til leverandøren.
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Mange av analysepakkene av plantevernmiddelrester som tilbys av laboratorier, er uten analyser av
disse plantevernmidlene. Det må etterspørres analyser av klopyralid og aminopyrlaid.

Mattilsynet vurderer at gjødselvarer ikke bør markedsføres til sensitive vekster dersom anbefalt bruk
fører til et innhold på mer enn 1 µg/kg av aminopyralid eller klopyralid, enkeltvis eller i kombinasjon
i jord/dyrkingsmedium. For alle gjødselvarer må anbefalt bruk ikke føre til skade på plantene de
markedsføres for, eller på sensitive vekster i påfølgende vekstsesonger. Ved tilsyn vil Mattilsynet
kunne spørre om dokumentasjon på vurderinger som er gjort, og gjøre forvaltningsmessig oppfølging
mot de produktene som omsettes.

Ikke godkjente plantevernmidler som selges som gjødselvare og bladglans
Mattilsynet ser at flere produkter som er markedsført som gjødselvarer eller som bladglans, i
realiteten er plantevernmidler. Produkter som er ment å ødelegge eller forhindre vekst av planter,
bekjempe skadedyr, sopp og bakterier eller som er ment å påvirke planters livsprosesser på
annen måte enn som næringsstoff, er dekket av definisjonen av plantevernmidler (jf. forskrift
om plantevernmidler § 3 forordning 1107/2009 artikkel 2). Bare godkjente plantevernmidler kan
markedsføres til disse formålene. Problemet er spesielt stort blant gjødselvarer som markedsføres
som biostimulanter, men det gjelder også andre typer gjødselvarer.

Preparater til mosebekjempelse er plantevernmidler
Flere forhandlere markedsfører gjødselvarer til bekjempelse eller forebygging av mose.
Markedsføring av gjødsel og kalk som beskriver at produktet bedrer plengressets vekst og
konkurranseevne er tillatt, men slike påstander må samsvare med produktets innhold. Bare
godkjente plantevernmidler kan markedsføres til bekjempelse av mose. Produkter som har et
jerninnhold over det som begrunnes med gjødselbehov, regnes også som plantevernmiddel, selv om
slik bruk ikke er nevnt i markedsføringen.

Da slike produkter har vært på markedet i lang tid uten reaksjoner, velger Mattilsynet å gi en
utfasingstid for produkter som allerede er registret og i omsetning. Etter 1. august 2021 vil det ved
tilsyn bli gitt omsetningsforbud for alle slike produkter.

Bladglans skal ikke inneholde Neem-olje
Flere virksomheter selger bladglans med neem-olje. På virksomhetenes nettsider, Facebook-
sider og i annen reklame markedsføres produktene som sopp- og skadedyrmiddel. Markedsføring
av bladglans med direkte eller forebyggende effekt mot sopp og skadedyr, er i strid med
plantevernmiddelregelverket. Dette regnes som omsetning av ikke godkjent plantevernmiddel.
Mattilsynet vurderer at hovedhensikten med å markedsføre Neem-olje som bladglans, er å prøve å
omgå plantevernmiddelregelverket.

Da bladglans med Neem-olje har vært på markedet i noe tid uten reaksjoner, velger Mattilsynet å gi
en utfasingstid for produkter som allerede er i omsetning og som bare markedsføres med bladglans-
effekt. Etter 1. august 2021 vil det ved tilsyn bli gitt omsetningsforbud for all bladglans som inneholder
Neem-olje.

Det er ikke tillatt å markedsføre gjødselvarer som økologiske
Det er ingen felles EØS-regler for produksjon av økologiske gjødselvarer, og gjødselvarer kan
derfor ikke merkes som økologiske. Merking av gjødselvarer som økologiske vil derfor betraktes
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som villedende merking (jf. økologiregelverket, forordning 834/2007 artikkel 23, https://lovdata.no/
dokument/SF/forskrift/2017-03-18-355).

Dersom gjødselvarene oppfyller kravene i økologiregelverket, kan de merkes med «kan
brukes i økologisk produksjon». Det svenske krav-merket, som viser til en egen privat svensk
godkjenningsordning for økologisk gjødselvare, kan stå på gjødselvaren så lenge det er en del av
den svenske delen av merkingen.

Mattilsynet kan fatte vedtak om korrekt merking/omsetningsforbud dersom det ved tilsyn avdekkes at
gjødselvarer markedsføres som økologiske.

Les mer : https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/okologi/landbruk/
kan_betegnelsen_okologisk_brukes_paa_gjodsel_og_jordforbedringsmidler.39275

Med hilsen

Are Tømmerberg Sletta
seksjonssjef
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