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Yttrande
Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till
nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till
gödselproduktförordning
Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig överrubricerade remiss. Yttrandet
har skrivits av seniorkonsult Hans Augustinsson.
Synpunkter på förslaget
Hushållningssällskapet välkomnar EU-kommissionens förslag till CE-märkning. Det är angeläget att
kraven när det gäller spårelement, framförallt kadmium, skärps även på EU-nivå. Inte minst mot
bakgrund av den omfattande livsmedelsimport som sker till Sverige.
Det är dock olyckligt att förslaget inte omfattar även avloppsfraktioner (slam). För slam, rötrester och
kompost tog Naturvårdsverket fram ett nytt förslag, det tredje, till fosforförordning år 2013. I vårt
yttrande över den remissen framhöll vi fördelarna med att få ett gemensamt regelverk för organiska
restprodukter. Det är därför bekymmersamt om vi med en CE-märkning och en ny fosforförordning
får två olika regelverk för organiska produkter. För rötrester kan det till och med bli så att de,
beroende på TS-halt, kan komma att regleras antingen av gödselproduktförordningen eller av
fosforförordningen. De krav som ställs på olika produkter måste vara lätta att kommunicera för att
skapa ett förtroende för såväl produkterna som regelverket. Stor skillnad i krav i de två
förordningsförslagen som båda reglerar organiska restprodukter kommer inte att underlätta för
lantbrukare som ska ta ställning till vilka produktionsmedel som ska användas och inte heller för
uppköpare av lantbrukets produkter som ska bedöma om ett använt produktionsmedel kan innebära
risker för konsumentförtroende eller livsmedelskvalitet.
Det omfattande arbete som bedrivs i Sverige i dag för att förbättra kvaliteten hos de organiska
restprodukterna är i många fall förenat med såväl stora personella resurser som investeringar. För att
detta för miljön synnerligen värdefulla arbete ska fortgå och utvecklas krävs att förutsättningarna för
att använda produkterna är kända och att regelverket är långsiktigt. Den stora tveksamhet som råder i
dag till följd av att regeringen ännu inte tagit ställning till Naturvårdsverkets förslag till ny
fosforförordning motverkar ambitionen till kvalitetsförbättrande insatser i form av uppströmsarbete
och investeringar i ledningsnät och reningsanläggningar.
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