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Utarbeidet av    

Finn Erlend Ødegård    
Til: Kopi: 
Representantskapet i Norges Bondelag          

  

Revidering av gjødselvareforskrift - orienteringsnotat 

Landbruks- og matdepartementet har mottatt forslag til endringer i gjødselvareforskriften fra 

Mattilsynet, Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Dette notat beskriver de viktigste 

endringene og konsekvensene av forslagene som er forlagt og er til orientering til deltakere på 

representantskapet.  

 

Norges Bondelag vil med bakgrunn i dette notatet og videre diskusjon på representantskapet 

gi et innspill til landbruksdepartementet før sommerferien med vurderinger av direktoratenes 

forslag og konsekvenser for landbruket.  

 

Bakgrunn for foreslåtte endringer 

Det ble i jordbruksoppgjøret i 2009 bestemt at det skulle gjennomføres en helhetlig 

gjennomgang av regelverket som omhandler lagring og bruk av husdyrgjødsel. Den gjeldende 

forskriften ble sist gang endret i 2003 og er hjemlet i matloven, jordloven, forurensningsloven 

og folkehelseloven. 

 

I samråd med Klima- og miljødepartementet (KLD) ga Landbruks- og matdepartementet 

(LMD) i 2016 i oppdrag til Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet å revidere 

gjødselvareforskriften. I arbeidet skulle det blant annet ses på hvordan gjødsel kan utnyttes 

best mulig i planteproduksjon og som kilde til bioenergi. Samtidig var det et klart mål å 

redusere avrenning og utslipp til luft. 

 

Direktoratene la 15. mars fram sitt forslag og. De foreslår blant annet at gjeldende 

gjødselvareforskrift blir erstattet av to forskrifter; en gjødselvareforskrift og en 

gjødselbrukforskrift. I forslaget til gjødselbrukforskrift har Landbruksdirektoratet og 

Miljødirektoratet ikke blitt enige og gir to ulike forslag. I tillegg foreslår direktoratene å 

samordne regelverket for bruk av organisk gjødsel og mineralgjødsel. LMD vil med bakgrunn 

i direktoratenes forslag og i samråd med KLD og Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeide 

et endelig forslag til ny gjødselvareforskrift som skal sendes på høring. Det er ikke kjent noe 

tidsperspektiv på dette arbeidet. 

 

Utfordringer knyttet til regelverket for husdyrgjødsel 

På grunn av husdyrgjødslas mange ulike egenskaper skal regelverket for husdyrgjødsel bidra 

til måloppnåelse på flere områder: 

 

• Plantenæring: Husdyrgjødsel er først og fremst en viktig ressurs for plantenæring og 

skal brukes for å få fram gode avlinger.  

• Husdyrtetthet: Dagens krav til spredeareal på 4 daa per gjødseldyrenhet (GDE) gjør at 

husdyrproduksjon er knyttet til jordbruksareal. 
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• Gøteborgprotokollen: Ved anaerobe forhold omdannes nitrogenet i husdyrgjødsla til 

ammoniakk (NH3). For bonden er dette tap av verdifull plantenæring. Ammoniakk kan 

i atmosfæren reagere til salpetersyre og bli til sur nedbør. I Norge står jordbruk for 90 

% av utslippene av ammoniakk. Gøteborgprotokollen setter mål om at vi skal redusere 

ammoniakkutslipp fra 28 000 tonn til 25 000 tonn innen 2020. 

• Vanndirektivet og eutrofiering: Det er anslått at den totale mengden fosfor (P) tilført 

alt jordbruksareal i Norge er ca. 23000 tonn P/år. Samtidig er det anslått at ca. 11000 

tonn P/år blir tatt opp og fjernet med avlingene. Fordelt på drøyt 10 mill. daa 

jordbruksareal tilsvarer det et overskudd i fosforbalansen på drøyt 1 kg P/daa. 

Overskuddet må hovedsakelig fordele seg mellom utvasking til vann og opphopning i 

jord. Fosforutslipp til vann fra norsk jordbruk er estimert til 1200 tonn P/år, hvilket 

innebærer at et overskudd på snaut 11000 tonn P/år akkumuleres i jord hvert år. 

Kraftfôr er en viktig kilde til fosforoverskudd. Det er tydelig sammenheng mellom 

fosfornivåer i jord og utfordringer med eutrofiering i vassdrag. 

• Parisavtalen – utslipp av klimagasser: Det er for Norge bokført årlige utslipp av 4,5 

mill tonn CO2 ekvivalenter fra jordbruk. Gjødsel og gjødsling tilskrives samlede 

klimagassutslipp på omtrent 1,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter, fordelt med 80 prosent 

som lystgass fra gjødsel og gjødslet mark, og resten som metan fra gjødsellager. 

Under anaerobe forhold omdannes karbonet i gjødsla til metan (CH4). Metan har en 

levetid på 10 år i atmosfæren og har 25 ganger så stor klimapåvirkning som CO2. 

Nitrogen i husdyrgjødsla kan ved anaerobe forhold omdannes til lystgass (N2O). 

Lystgass kan også dannes av ammoniakk. Det er usikkerhet rundt beregningene av 

utslippene av klimagasser fra jordbruket men det arbeides med å få fram sikrere 

tallgrunnlag. Regjeringen har tatt initiativ til forhandlinger om utslippsmål i 

jordbrukssektoren i 2018. 

• Nitratdirektivet: For områder som er definert som sårbart område etter EUs 

nitratdirektiv skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kg total nitrogen pr. 

dekar. Dette gjelder områder med avrenning til Glommavassdraget, medregnet Lågen 

og Vorma, Haldensvassdraget og øvrige områder med avrenning til Oslofjorden 

mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr samt til indre Oslofjord (innenfor 

Drøbaksterskelen). For øvrige foretak er nitrogenmengder bare regulert gjennom 

kravet til gjødslingsplan. 

• Folkehelse: Husdyrgjødsel bidrar til lukt og kan spre smitte. 

 

 

Direktoratenes forslag til ny gjødselbrukforskrift 

I dette notatet går vi kun igjennom forslaget til ny gjødselbrukforskrift. 

 

Virkeområde  

Direktoratene foreslår at bruk av mineralgjødsel reguleres av gjødselbrukforskriften på lik 

linje med andre gjødselvarer og at mengde husdyrgjødsel og mineralgjødsel sees i 

sammenheng. Direktoratene foreslår at reguleringer omkring produksjon og lagring av 

mineralgjødsel overlates til annet regelverk.  

 

Oppsamling og lagring  

Det stilles krav om oppsamling og lagring av flere typer organisk materiale og næring enn det 

som er spesifisert i gjeldende regelverk, herunder fôr og plantemateriale.  

 

• Husdyrgjødsel i driftsbygninger skal samles opp slik at gjødsla ikke kan føre til fare 

for forurensning. For eksisterende pelsdyrfarmer gjelder kravet fra 2025. 
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• Husdyrgjødsel som samler seg på luftegård, utegård og permanente fôringsplasser, 

drikkeplasser og hvileplasser skal fjernes regelmessig og minst en gang i 

vekstsesongen, og en gang om høsten. 

 

• Lager for flytende svinegjødsel, biorest og urin skal ha tak eller annet dekke som 

begrenser fordamping til luft. 

 

• Husdyrgjødsel fra fjørfe og pelsdyr skal skjermes mot overflatevann og nedbør for å 

hindre omdanning i lagringsperioden. 

 

• Utslipp av vaskevann fra husdyrrom og melkeanlegg, og utslipp av næringsholdig 

væskeoverskudd fra veksthus, skal begrenses slik at det ikke medfører forurensing. 

Krav om oppsamling av vaskevann i nye driftsbygninger. 

 

• Oppsamlede planterester fra veksthus, grønnsaksavlinger og andre avlingsrester og 

fôrrester skal lagres og disponeres slik at faren for forurensning begrenses. 

 

Krav om lagerkapasitet 

Krav om lagerkapasitet for husdyrgjødsel foreslås som i dag 8 måneder. Det stilles krav om 

dokumentasjon av tilstrekkelig lagerkapasitet. Oppjustering av normtall og innskrenket 

tidsperiode for spredning av husdyrgjødsel vil føre til at mange husdyrbønder må utvide 

gjødsellager. 

 

Spredetidspunkt  

Det er i dag tillatt å spre husdyrgjødsel i perioden 15. februar til 1. november.  

 

I forslag til ny forskrift innskrenkes spredetidspunkt til perioden 1. mars – 1. september. Det 

stilles krav om at det må høstes eller etableres plantevekst etter siste spredning. Spredning av 

organiske gjødselvarer i perioden 2. – 15. september er tillatt i forbindelse med såing av 

høstkorn eller andre vekster som skal etablere plantevekst før innvintring. 

 

Spredeareal  

Spredning av gjødselvarer kan bare skje på godkjent spredeareal. Som godkjent spredeareal 

regnes alltid fulldyrket og overflatedyrket jord. Innmarksbeitearealer kan bare godkjennes så 

langt de mottar tilskudd til drift av jordbruksareal, jf. forskrift om produksjonstilskudd. 

 

Ved bruk av spredemetoder som kan gi avdrift av gjødselvarer (breispreder) skal man i tillegg 

til en naturlig vegetasjonssone mot vassdrag etterlate en ugjødslet sone på minst 2 meter, målt 

fra ytterkant av spredeutstyrets normale rekkevidde. Ved spredning på innmarksbeite skal 

avstanden til slikt vassdrag være minst 6 meter målt fra ytterkant av utstyrets normale 

rekkevidde.  

 

I forslaget til ny forskrift stilles det ikke krav om spredemetode. Direktoratene foreslår at 

Regionalt Miljøprogram brukes for å stimulere til stripespredning. 

 

Oppjustering av normtall - gjødseldyrenheter 

I gjeldende forskrift tilsvarer en gjødseldyrenhet (GDE) en utskilt mengde fosfor på omlag 14 

kg i husdyrgjødselen.  

 

Det er utarbeidet et nytt kunnskapsgrunnlag om utskilt mengde gjødsel per individ av ulike 

dyreslag. Gjennomgangen viser økt utskillelse per individ fra voksne storfe og avlsgris som 
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følge av større produksjon og fôring i slike driftsformer. Det er beregnet at 1 melkeku med 

8000 kg i avdrått gir 36 tonn gjødsel per år med henholdsvis 15 kg fosfor, 130 kg nitrogen og 

102 kg kalium. Forslaget til ny forskrift legger til grunn at fosformengden per GDE har økt 

fra 14 kg til 15 kg fosfor.  

 

Mengden utskilt fosfor har økt for kalkun og pelsdyr. Gjeldende normtall i regelverket er for 

knappe sammenliknet med dagens realiteter og har åpnet for at det kan spres større 

gjødselmengder enn 3,5 kg fosfor/daa. Hos foretak med slike dyreslag og med bare 

minstekravet til spredeareal, kan de reelle gjødselmengdene havne på 4 til 4,5 kg fosfor/daa 

eller høyere. For verpehøns, slaktegris og slaktekylling fremgår en nedgang i gjødselmengder 

som følge av mer effektiv fôrutnyttelse. Gjødselmengder og spredemengder fra disse 

dyreslagene er dermed lavere enn man hittil har lagt til grunn. 

 

Det er i vedlegget til ny forskrift satt opp ny tabell for beregning av GDE. Det er i tabellen 

satt inn en ny regneregel for melkekyr. Dersom middelavdrått overstiger 8500 tonn, justeres 

antall kyr per GDE med (7,7/avdrått)2/3. For slaktegris beregnes 30 slaktegris/GDE etter ny 

forskrift mot 18 slaktegris/GDE etter gjeldende forskrift. 

 

Gjødsling etter arealenes behov 

Det foreslås at forskrift om gjødslingsplanlegging fortsatt skal gjelde.  

 

Det gis adgang til å leie spredeareal eller finne annen avsetning for gjødsla for å avlaste egne 

snaue spredearealer. I tråd med tanken om å kunne innrette drifta og ha oversikt i forkant, 

foreslås et krav om at foretak som leier spredeareal må føre oversikt over spredearealene som 

viser planlagt fordeling av gjødsla.  

 

Spredemengde 

Gjeldende krav om 4 daa per gjødseldyrenhet (GDE) tilsvarer 3,5 kg fosfor per dekar (14 kg 

fosfor / 4 daa = 3,5). Spredearealkravet var opprinnelig innført for å skaffe balanse mellom 

dyrehold og arealgrunnlag hos den enkelte driftsenhet. Direktoratene påpeker at krav til 

spredeareal og spredemengde må ta høyde for også øvrige fosforkilder i jordbruket utover 

husdyrgjødsel. Jordbruket vil framover være ledd i flere nye verdikjeder som for eksempel 

avløpsslam og biorest. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet er begge enige om at 

spredemengder skal tilpasses arealenes gjødslingsbehov og at denne hovedbestemmelsen må 

kombineres med et tak på gjødselmengder som er tillatt. De to direktoratene har hvert sitt 

forslag til slikt tak. 

 

Det er mulig å oppnå avlinger som tar ut fosformengder tett opp mot 3,5 kg fosfor/daa. 

Direktoratene fremholder at dette er et avlingsnivå som sjeldent oppnås. Gjennomsnittlige 

grasavlinger tilsvarer om lag 2,1 kg fosfor/daa i fylkene med høyest gjennomsnittsnivå. 

Kornavlinger havner gjennomsnittlig på 1,6 kg fosfor/daa for de fylker og kornslag som ligger 

høyest. Samtidig som avlingsnivået kan være høyere, kan også spredemengden være høyere 

enn 3,5 kg fosfor per daa. Direktoratene legger derfor til grunn at gjeldende krav til 

spredeareal på 4 daa/GDE medfører et overskudd på fosforbalansen på 1,5 kg fosfor/daa. 

 

Det er påpekt fra andre fagmiljøer at det ikke er uvanlig med avlinger som tar ut 

fosformengder på 3,5 kg fosfor/daa og at direktoratene legger seg på et lavt nivå for 

fosforopptak. 

 

Landbruksdirektoratets forslag: 
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Mange foretak har mer gjødsel enn de selv trenger. Landbruksdirektoratet mener 

regelverket må sørge for at slikt overskudd blir omfordelt til andre som har bedre bruk 

for disse ressursene. Landbruksdirektoratets forlag baserer seg på at husdyrhold som 

hovedregel skal foregå i balanse med areal- og fôrgrunnlaget hos det enkelte 

jordbruksforetak.  

 

• Grense på 3 kg fosfor/daa på fulldyrka/overflatedyrka areal. Dette tilsvarer 

spredeareal på 5 daa/GDE. Forslaget trer i kraft innen 5-7 år.  

• Grense på 2 kg fosfor/daa på innmarksbeiter. Dette tilsvarer spredeareal på 7,5 

daa/GDE. Forslaget trer i kraft innen 5-7 år. 

• Ved spredning av husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel og andre 

kommersielt omsatte gjødselvarer begrenses fosformengden til halvparten av 

differansen mellom fosfor med husdyrgjødsel og en teoretisk maksverdi på 3,5 

kg fosfor/daa.  

• Ved spredning av husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel og andre 

kommersielt omsatte gjødselvarer begrenses nitrogenmengden til halvparten av 

differansen mellom nitrogen med husdyrgjødsel og en teoretisk maksverdi på 

35 kg nitrogen/daa.  

• Etter ytterligere 10 år reduseres tillatt spredemengde til 2,5 kg fosfor/daa, 

tilsvarende 6 daa/GDE og maksimalt 3 kg fosfor/daa når husdyrgjødsel brukes 

i kombinasjon med mineralgjødsel og andre kommersielt omsatte gjødselvarer.  

 

Miljødirektoratets forslag 

Miljødirektoratet legger til grunn at fosforoverskuddet i jordbruket er til hinder for 

gjennomføringen av vannforskriften og målet om godt vannmiljø. Tap av fosfor utgjør 

en fare for forurensning og bør derfor reguleres mest mulig uavhengig av opphavet.  

Miljødirektoratet har som hovedprinsipp at det ikke skal være lov å gjødsle med mer 

fosfor enn avlingene trenger. Miljødirektoratet stiller en generell maksimalgrense for 

tilført fosfor for all type gjødsel og går bort fra krav til spredeareal i forhold til GDE.  

 

• Grense på maksimalt 2,4 kg fosfor/daa/år - gjennomsnitt på foretakets samlede 

spredeareal over en tidsperiode på 5 år.  

• Reduksjon til maksimalt 2,1 kg fosfor/daa/år på sikt. Dette tilsvarer et 

spredeareal på 7 daa/GDE. 

• Det gis unntak når kravet ikke treffer og vil gå ut over avlingsnivået. 

• Det stilles strengere/supplerende krav i nedbørsfelt som ikke når målene i 

vannforskriften eller står i fare for å få forverret økologisk tilstand.  

 

Tillatelse til høyere fosfortilførsel 

Foretak som gjennom gjødslingsplan og regnskap over fosforbalansen, klart kan dokumentere 

at begrensningene for husdyrgjødsel og andre gjødselslag leder til et fosforunderskudd på det 

areal som foretaket disponerer, kan søke om en tidsbegrenset tillatelse til større tilførsler av 

fosfor. 

 

Leie av spredearealer, nabosamarbeid og annen omsetning 

Foretak med større husdyrgjødselmengder enn det som er tillatt på egne arealer kan innfri 

kravene ved å leie spredeareal, ved annet nabosamarbeid, eller ved annen lovlig omsetning av 

husdyrgjødsla utover nabosamarbeid. Slike ordninger forutsetter skriftlig avtale av minst 5 års 

varighet. 

 

Bestemmelser om bruk av avløpsslam 
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Tilførsel av organisk materiale til jordbruksarealer fører til bedre jordstruktur og mindre 

erosjon. Kornområder har begrenset tilgang på husdyrgjødsel og her blir avløpsslam i større 

grad brukt som en kilde til organisk materiale.  

 

For produkter med varebetegnelsene avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår eller 

sterilisert avløpsslam foreslår direktoratene at det kan dyrkes grønnsaker, poteter og bær og 

høstes frukt tidligst ti måneder etter siste sprededato. I gjeldende forskrift stilles det krav om 3 

år for alle slambaserte produkter. 

 

Tilførsel av fosfor med avløpsslam er ikke regulert, og bruk av avløpsslam gir derfor ofte en 

større fosfortilførsel enn det arealene behøver. Ved en tilførsel på 2 tonn slamtørrstoff per 

dekar hvert 10. år, tilføres 15 til 60 kg fosfor totalt. Ved tilførsel av fire tonn per dekar over ti 

år blir tilførselen 30 til 120 tonn fosfor. Avløpsslam bidrar derfor med betydelige mengder 

fosfor til jordbruksarealer.  

 

Direktoratene foreslår: 

• Begrensing på maksimalt 30 kg fosfor/daa over en tiårsperiode ved spredning av 

avløpsslam.  

• Plantetilgjengelig fosfor skal medregnes i fosforkvoten i forslag til ny 

gjødselbrukforskrift § 21a/b. 

• Forbud mot å spre slam på jordbruksarealer med P-AL over 14 

 

Spredemengder for avløpsslam på jordbruksarealer er regulert etter innhold av tungmetaller. 

Direktoratene foreslår å innføre arsen som nytt tungmetall som det måles på i tillegg til 

kadmium, bly, kvikksølv, nikkel, sink, kobber og krom. Det har tidligere ikke vært tillatt å 

bruke gjødselprodukter i tungmetallklasse III på jordbruksarealer. Aske fra rent 

plantemateriale i klasse III kan etter forslaget brukes på jordbruksarealer, men i begrensede 

mengder. Dette er for å stimulere til utnyttelse av viktige næringsstoffer. 

 

Tydeliggjøring av hygieniseringskrav får konsekvenser for virksomheter som ikke 

hygieniserer og stabiliserer råvarene i dag. Dette gjelder spesielt slakteriene, siden de fleste av 

disse leverer husdyrgjødsel og innhold i fordøyelseskanalen direkte til nærliggende 

jordbruksareal uten hygienisering. Virksomheter som omsetter uhygienisert fiskeslam vil også 

få økte kostnader. 

 

Krav om plan og dokumentasjon 

Direktoratene foreslår at forskrift om gjødslingsplanlegging videreføres som eget regelverk, 

som gårdbrukernes eget verktøy. Foretak med husdyr skal føre oversikt over spredearealene, 

eid eller leid, eller dokumentere annen lovlig omsetning. Foretak med husdyr skal bokføre 

faktiske spredemengder angitt i mengde totalt og av hovednæringsstoffene nitrogen og fosfor. 

Denne plikten omfatter fordelingen av husdyrgjødsel og av gjødsel mottatt fra andre, herunder 

mineralgjødsel. 

 

Konsekvenser av forslaget til ny forskrift 

I de påfølgende vurderingene er det lagt vekt på forslagene fra Landbruksdirektoratet. 

 

Konsekvenser av landbruksdirektoratets forslag til spredeareal: 

Med en grense på 3 kg fosfor/daa vil de som overveiende driver med verpehøns, slaktekylling 

eller slaktegris kunne fordele gjødsla omtrent som før. Innstrammingen vil omtrent tilsvare 

nedgangen i forventet gjødselmengde per dyr, slik at de hovedsakelig vil trenge samme areal 

som hittil. Ut fra tilskuddsdata kan vi identifisere omtrent 1200 foretak som hovedsakelig 
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driver innen slik produksjon og som har mindre enn påkrevd spredeareal etter normtall hittil. 

Samme antall kommer ut med for lite spredeareal hvis man ajourfører normtall og samtidig 

senker grensen til 3 kg fosfor/daa.  

 

Foretak med melkeku, avlsgris, kalkun og fjørfe vil derimot få en dobbel effekt av høyere 

normtall og mer ambisiøst krav. Det er snaut 700 foretak med slik produksjon som har mindre 

enn påkrevd spredeareal etter gjeldende normtall. Denne gruppen øker til snaut 1000 foretak 

hvis man ajourfører normtall og samtidig senker grensen til 3 kg fosfor/daa. Samlet medfører 

innskjerpingen at antall foretak som får mindre enn påkrevd spredeareal stiger fra 2600 til 

3300 foretak, hvorav hhv 2200 og 2800 har mer enn 10 GDE. Avdrått i melkeproduksjonen 

har betydning for hvor mange melkebruk som får for lite spredeareal.  

 

Foretak nevnt over som ikke har mer enn minstekravet til spredeareal kan tilskrives 1,2 mill 

daa spredeareal. Nedgang til 3 kg P/daa innebærer en nedgang fra 4000 til 3600 tonn fosfor 

samlet for disse arealene. Differansen må fortinnsvis forventes å bli omfordelt til annet areal, 

med forbedret ressursutsnyttelse som resultat. Det er beregnet at avrenningen kan reduseres 

med 65 tonn P. Om vi regner at denne forbedringen skjer i belastede eller moderat belastede 

nedbørsfelt kan vi regne en pris på fosforavrenning på 500 kr/kg P, og besparelsen utgjør 30 

mill kr/år. Selv om bestemmelsen retter seg mot fosfor og ikke nitrogen, vil bedre arealmessig 

fordeling av gjødsla kunne utløse en høyere utnyttelsesgrad for nitrogenet. Det kan gi redusert 

behov for nitrogeninnkjøp og redusert nitrogentap både som lystgass og avrenning. 

 

Foretak som får for lite spredeareal kan tilpasse seg ved å utvide arealene, leie spredeareal, 

redusere dyretallet, levere gjødsla til annet mottak, eller øke beitetiden utenom spredeareal 

(som gir fratrekk i spredearealkravet). Byrdene for det enkelte foretak vil variere ut fra hvilke 

løsninger man har tilgang til. 

 

Forslaget vil medføre økte administrasjonskostnader for etterlevelse av regelverket. 

Landbruksdirektoratet mener dette kan forsvares da alternativet er å videreføre gjeldende 

regelverk. Det skyldes blant annet at man avverger forhøyede spredemengder på 

jordbruksarealene med etterfølgende avrenning til vassdrag og utslipp til luft. 

Landbruksdirektoratet erkjenner at besparelsen for fosfor neppe er tilstrekkelig til å forbedre 

tilstanden i allerede belastede vannområder og at man kun oppnår å bremse forverringen. For 

å lette byrdene for den enkelte mener direktoratene det er behov for at myndighetene støtter 

opp om annen avsetning for gjødsla. 

 

Det er viktig å påpeke at strammere arealkrav innebærer veldig mye mer arbeidstid for 

bonden, økte transportkostnader og økte CO2-utslipp knytta til transport. Dette er ikke 

tilstrekkelig konsekvensutredet i forslaget.  

 

Innstramming av spredetidsvindu 

En innsnevring for å spre husdyrgjødsel til tidsrommet 1. mars til 1. september kan bli 

krevende for mange bønder i husdyrtette områder. Det er vesentlig at gjødsla spres når 

plantene er i vekst, men ikke for sent da dette kan gi utfordringer f.eks med sporer i melk. 

Samtidig som det skal være laglige forhold for utkjøring av husdyrgjødsel for å unngå 

unødvendig jordpakking. Det er viktig å unngå kjøring når jorda er vannmetta og unytte 

laglige forhold.  

 

Det er grunn til å stille spørsmål ved om konsekvensene av et forbud mot høstspredning er 

godt nok utredet. Kortere spredetid vil bety økt gjødsellagerbehov i store områder, både i 

korndistrikter og grasdistrikter. For korndyrkere uten muligheten til å så høstkorn vil forslaget 
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føre til at lagerkapasiteten må utvides til minst ett år. For husdyrbønder i områder hvor man 

kan påregne to grasavlinger vil man trenge minst 10 måneder lagerkapasitet. 

 

 

Dekke over lager for svinegjødsel: 

Krav om dekke over lager for svinegjødsel ble konsekvensutredet av NIBIO i rapporten 

«Gjødselvareforskriften». Her tok man utgangspunkt i tall fra SSBs gjødselundersøkelse, der 

det fremkom at det var 680 foretak som hadde gjødselkum for svinegjødsel, hvorav 550 var 

uten tak. Samlet kostnad for å bygge tak på 550 gjødselkummer estimert til 127 mill kr. 

Imidlertid ble det vurdert at ikke alle foretak med slike lager vil ta denne kostnaden men 

heller velge å avvikle. Derfor anslo de kostnaden for å ligge i intervallet 50 til 100 mill kr. 

Dette er hovedsakelig en engangskostnad. Med lineær nedskriving over 20 år havner årlig 

kostnad i intervallet 2,5 til 5,0 mill kr. 

 

Krav til lagerkapasitet og krav til spredetidspunkt 

Forslaget vil særlig berøre foretak med bløtgjødsellager. Slike lager finnes fortrinnsvis blant 

om lag 7800 foretak med hovedsakelig melkeproduksjon og 1200 foretak med hovedsakelig 

svineproduksjon. Dersom andelen med snaue lager er 25 % i hver av disse gruppene utgjør 

det hhv. snaut 2000 og 300 foretak som må innrette seg annerledes. Hvis vi regner at hhv 50 

% og 100 % i disse gruppene må ty til lagerutvidelse blir det hhv 1000 og 300 foretak. 

Direktoratene anslår at dersom disse bygger ut lager med 500 M3 til en kostnad på 500 kr/ M3, 

vil dette utgjøre totalt 250.000 kr per foretak. Samlet for 1300 foretak summerer dette seg til 

drøyt 300 mill kr. Avskrevet over 20 år blir det 125.00 kr per foretak på årsbasis. 

Foretak med svin vil samtidig møte krav om dekke på gjødsellageret nevnt ovenfor. Mange 

vil med det påføres en dobbelt kostnad. Noen vil imidlertid klare seg med å installere tak på 

gjødselkummen fordi det vil forhindre tilførsel av nedbør som ellers legger beslag på 

lagerkapasitet. 

 

Det er grunn til å anta at pris for bygging av tilleggslager på 500 kr/ M3 er for lav. Norsk 

Landbruksrådgiving har brukt denne prisen for flere år tilbake i tid. 

 

Avgrensninger for godkjent spredeareal på innmarksbeite og vegetasjonssoner 

Forslaget er å videreføre løsningen der innmarksbeiter må godkjennes som spredeareal i hvert 

enkelt tilfelle. Hva som skal regnes som innmarksbeite blir også i stor grad videreført som 

tidligere.  

 

Forslaget innebærer at areal som kan motta gjødsel begrenses til det som mottar tilskudd. Det 

finnes ingen felles oversikt over godkjent spredeareal på innmarksbeite, derfor finnes ikke 

grunnlag for å vurdere konsekvenser for foretakene. Ifølge SSBs gjødselundersøkelse i 2013 

ble husdyrgjødsel tilført på 366 000 daa innmarksbeite, mens det ble brukt mineralgjødsel på 

755 000 daa. Av samlet innmarksbeiteareal på 1,5 mill daa ble 0,9 mill daa gjødslet minst én 

gang. Rogaland står alene for omtrent 30 % av disse størrelsene, mens øvrige deler av 

Vestlandet står for 25 %, dvs 55 % for Vestlandet under ett. 

 

Blant om lag 3000 foretak med mindre enn 5 daa per GDE kan innmarksbeiter som kan 

utgjøre spredeareal summere seg til 520.000 daa. I Landbruksdirektoratets forslag vil det være 

omtrent 600 flere foretak som får for snaue spredearealer. Nesten alle disse driver 

hovedsakelig med grovfôrdyr som aktualiserer bruk av innmarksbeite. Disse tallene antyder 

antall nye søknader som kan komme, men også potensielle konflikter dersom man tar lett på 

slike godkjenninger. 
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Det stilles ikke krav om at innmarksbeite må være inngjerdet. Det er imidlertid et vilkår at 

innmarksbeite må være godkjent som spredeareal for husdyrgjødsel for at det skal kunne 

gjødsles med mineralgjødsel. Dette vil kunne medføre gjengroing av areal som er 

utilgjengelig for husdyrgjødsel. 

 

Nitrogenkvote 

Landbruksdirektoratet foreslår å innføre en nitrogenkvote med teoretisk maksverdi på 35 kg 

nitrogen/daa. Formålet er å gi insentiv til tett håndtering av gjødsla i lager og under spredning 

slik at mest mulig av tillatt mengde kan komme plantene til gode. Landbruksdirektoratet er 

åpen på at det er vanskelig å knytte en slik begrensning til nitrogenmengden siden dette er en 

størrelse som er vanskelig å vite nøyaktig. Riktig nivå for slik nitrogenkvote med 

konsekvenser for agronomi og miljø må vurderes nærmere. Teoretisk maksverdi på 35 kg 

nitrogen per dekar betyr at husdyrgjødsel i mengde på 15 kg får kombineres med 10 kg av 

andre gjødselslag, noe som skulle holde for de fleste. Problemet med Landbruksdirektoratets 

forslag til nitrogenkvote er at den ikke skiller mellom totalnitrogen og plantetilgjengelig 

nitrogen. 

 

I Bondebladet 19.04.2018 skrev en gruppe bønder, rådgivere og juryen som deltok i 

Avlingskampen en felles kronikk om konsekvensene av forslaget til ny gjødselbrukforskrift.  

Det ble gitt eksempel på hvordan forslaget til nitrogenregulering ved krav om spredeareal på 5 

daa/GDE kan påvirke gjødslingspraksis. I de mest intensive grasområdene er det vanlig å 

kjøre ut 7 tonn blautgjødsel per dekar i kombinasjon med 18-20 kg nitrogen i mineralgjødsel 

gjennom vekstsesongen. Med Landbruksdirektoratets forslag vil det maksimalt være tillatt å 

gjødsle med 6,5 kg nitrogen per dekar med mineralgjødsel gjennom vekstsesongen utover 7 

tonn med husdyrgjødsel, forutsatt at blautgjødsla inneholder 3,1 kg total-N per tonn. Dette vil 

medføre en vesentlig reduksjon i norske grasavlinger, og viser at målsetningen om å øke 

norsk matproduksjon ikke er tillagt tilstrekkelig vekt ved utarbeidelsen av forskriftsforslaget. 

 

Datainnsamlingen i Grovfôr2020 viser oss at mange av gårdsbrukene som er analysert på 

Østlandet og Sør-Vestlandet treffer bra med nitrogengjødsling i forhold til gjødslingsnorm. 

Stikk i strid med påstandene fra NIBIO Jord og Miljø i konsekvensutredningen som er vedlagt 

gjødselforskriften. Der hevdes det at det er kraftig overgjødsling med nitrogen hos norske 

grasprodusenter. 

 

I Avlingskampen 2016 oppnådde deltagerne ca. 1180 FEm per dekar i gjennomsnittsavling, 

og det ble fjernet ca. 3,5 kg fosfor i gjennomsnitt. I Avlingskampen 2017, under spesielt 

vanskelige værforhold, produserte deltagerne i snitt 1011 FEm per dekar. Avlingsnivåene 

illustrerer et uforløst avlingspotensial i norsk grasdyrking. Økte grasavlinger kan derfor gi et 

vesentlig bidrag til et mer bærekraftig landbrukssystem i områder med tett husdyrhold. 

 

JOVA-programmet som ledes av NIBIO Jord og Miljø viser dessuten at dyrkingssystemene 

med stabilt grasdekke og undergrunnsjord med evne til å binde fosfor, har relativt lave fosfor-

utslipp både av reaktivt og partikkelbundet fosfor. Nedslagsfeltene i Rogaland, Time og Skas-

Heigre, er eksempler på dette på tross av at P-AL tallene er høye her. Vi snakker derfor ikke 

om en akutt forurensningsfare i slike dyrkingssystemer, slik man ofte kan få inntrykk av når 

man leser ulike forskningsrapporter. Dette viser at det ikke nødvendigvis er likhetstegn 

mellom økt fosforinnhold i jorda og økt avrenning av fosfor til vassdrag. 

 

TINE utvikler nå et verktøy som skal hjelpe gårdbrukere til en bedre forståelse av fosfor og 

nitrogenbalanser på gårdsnivå. Dette blir et viktig hjelpemiddel til å få gårdbrukere motivert 

til å utnytte grasavlingene optimalt. Klarer vi å utnytte grasarealene bedre enn i dag, vil 



 

10 

 

avhengigheten av importert soya, mais og raps reduseres betraktelig. Graset vil også binde 

mer av det mest reaktive fosforet som er særlig utsatt for utvasking. En følgegevinst er også at 

topp grovfôrkvalitet gir bedre fordøyelighet og dermed reduserte metanutslipp. 

 

Direktoratene opplyser ikke hvilke forskningsrapporter de støtter seg til når de foreslår en 

nitrogenkvote på 35 kg/daa. Dette virker å være grepet ut av lufta. Påstanden om at 15 kg 

nitrogen fra husdyrgjødsel + 10 kg nitrogen fra andre gjødselslag skulle holde for de fleste er 

særdeles unøyaktig og lettvint. 

 

Spredemetode – stripespreder 

Spredemetoder uten avdrift, der gjødsla føres direkte ned på eller i bakken, er fremhevet som 

det mest effektive tiltaket for å begrense utslipp av nitrogenforbindelser. Måloppnåelsen 

avhenger imidlertid av at man samtidig nedjusterer spredemengdene i takt med den økte 

nitrogenutnyttelsen. Slike metoder krever investeringer i nytt utstyr, mens man kan oppnå noe 

av det samme med tradisjonelt utstyr så lenge man sprer under gunstige forhold der 

fordampingsfaktorer begrenses. Metodene er dessuten ikke egnet overalt, gitt norsk terreng og 

topografi. Direktoratene går derfor ikke inn for å kravfeste bestemte spredemetoder. De mener 

andre virkemidler som tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel innenfor 

Regionale Miljøprogram er veien å gå. 

 

Bedre nitrogenforvaltning 

For å oppnå store besparelser av utslipp av ammoniakk må nedmolding skje nokså 

umiddelbart. Direktoratene mener det er vanskelig å forskriftsfeste dette og foreslår at kravet i 

gjeldende forskrift om en tidsfrist på 18 timer for nedmolding ved spredning på åpen åker 

videreføres. 

 

Samlet har forslaget følgende krav som vil bidra til bedre nitrogenforvaltning: 

• Tørr lagring av fjørfegjødsel 

• Tak/dekke på gjødselkummer for visse gjødselslag 

• Spredning på gunstigere tid av året 

• Bedre arealmessig fordeling av husdyrgjødsla gjennom begrensninger på 

spredemengde 

 

Differensiert spredetidspunkt 

Forskjeller i vekstsesong og avlingsnivåer kan taler for differensierte bestemmelser. Dette kan 

gi mer lempelige bestemmelser i enkelte områder og strengere bestemmelser der problemene 

er størst. Direktoratene mener de foreslåtte kravene er såpass romslig utformet at det ikke er 

grunnlag for mer lempelige bestemmelser. Det vil være grunn til kortere periode for spredning 

i visse områder med kort vekstsesong, men videreføring av forbudet mot spredning på 

frossen/snødekt mark gir tilstrekkelig differensiering. Når det gjelder kravet til spredemengde 

varierer avlingsnivåer sannsynligvis mer innen hvert område enn mellom ulike områder, 

hvilket svekker argumentet om å differensiere ut fra geografi. Nødvendig differensiering etter 

avlingsnivå foreligger allerede, gjennom krav om at spredemengder tilpasses arealets 

gjødslingsbehov. 

 

 

Byrder og besparelser for jordbruket 

Bestemmelser om lagerkapasitet og spredetidspunkt vil kreve investeringer i gjødsellager hos 

flere foretak. Særlig innen melkeproduksjon er det mange som har snaue lager fra før, og 

trenger å bygge lager selv om kravene videreføres som i dag. Man kan anføre at foretakene 

selv har satt seg i denne situasjonen, men problemet bunner også i utdaterte normtall og 
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veiledning der myndighetene har delansvar. Foretak med fjørfeproduksjon eller 

svineproduksjon kombinert med dyrking av åkervekster blir ekstra berørt. De møter krav om 

dekke på gjødsellager samtidig som de må utvide lagerkapasiteten når de ikke lenger har lov 

til å spre om høsten. 

 

Lagerutvidelse vil samtidig gi økt fleksibilitet i gjødselhåndteringa, noe som kan senke 

arbeids- og lagelighetskostnader. Gunstigere spredetidspunkt vil gi bedre utnyttelse av 

næringsstoffene slik at man ikke trenger å kjøpe inn så mye mineralgjødsel. Lagerutvidelse 

kan medføre relativt større byrder for foretak som driver i mindre skala, fordi mindre 

utbygginger koster mer per m3. Lagerutvidelse er en engangskostnad mens besparelsene 

kommer over tid. Foretak med god tro på fremtiden vil finne bedre grunn til slike 

investeringer, mens for andre foretak vil avvikling eller mer midlertidige løsninger være mer 

nærliggende. 

 

Nye krav til spredeareal og spredemengde har de mest omfattende konsekvensene. Krav til 

lager kan man i prinsippet bygge seg ut av, mens spredearealet i større grad er gitt. Dette vil 

føre til betydelige utfordringer i husdyrtette områder. I Landbruksdirektoratets alternativ er 

det drøyt 4000 foretak som har mindre spredeareal enn 6 daa/GDE og samtidig mer enn 10 

GDE.  

 

For å unngå at krav til spredemengde går ut over avlingene foreslår både 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet en ordning der man kan søke om høyere 

fosfortilførsel enn det som ordinært er tillatt. Avlingsnivåer utover Landbruksdirektoratets 

teoretiske maksverdi som tilsvarer 3,25 kg fosfor per daa er sannsynligvis nokså sjelden. 

Avlingsnivåer utover Miljødirektoratets maksverdi er derimot nokså vanlig. I denne 

vurderingen må man imidlertid justere for fosforreserver i jord som i mange tilfeller ligger 

nokså høyt. Direktoratene skriver at de ikke har grunnlag for å anslå hvor mange foretak som 

vil ha behov for mer enn 2,1 kg fosfor per daa og derfor må innhente tillatelse til det. 

 

Er biogass løsningen? 

Den sirkulære økonomien bygger på prinsipper om å få utnyttet mest mulig materiale fra 

restprodukter og begrense utvinningen av begrensede ressurser. Mange avfallsprodukter 

inneholder organisk materiale og næringsstoffer som kan brukes som gjødsel. Forbudet mot å 

deponere organisk materiale fører til økt pågang om å få omsatt avfallet som gjødsel til 

jordbruket siden det er en lav-teknologisk og billig løsning. Det finnes tilfeller der bonden 

tilbys organisk avfall gratis eller mot betaling. En viktig grunn til å regulere tilførsler av 

fosfor er derfor også å forhindre at det tas imot gjødsel utenfra som det ikke er behov for. 

 

For regioner med stor husdyrtetthet og lite spredeareal kreves det løsninger for å håndtere 

gjødseloverskuddet dersom husdyrtettheten skal opprettholdes. Direktoratene foreslår at 

levering til biogassanlegg for utråtning og energiutnyttelse med etterfølgende bearbeiding av 

råtneresten er en løsning av problemet. Dette gir både energiutvinning fra husdyrgjødsel og en 

bedre fordeling av fosfor. Forutsetningen er at bioresten avvannes og at den faste fasen som er 

fosforrik blir transportert til områder med underskudd på fosfor. 

 

Direktoratenes forslag om å løse problemet ved å sende overskuddet av husdyrgjødsel til 

biogassanlegg er holder ikke stikk. Husdyrgjødsel kan alene dekke fosforbehovet i norsk 

jordbruk dersom det lot seg gjøre å få til en bedre fordeling nasjonalt. Det betyr at det allerede 

er begrensede avsetningsmuligheter for avløpsslam, fiskeslam, matavfall og andre organiske 

restprodukter i husdyrtette områder. For å kunne bruke husdyrgjødsel i produksjon av biogass 

må man blande inn andre former for biomasse som matavfall, avløpsslam, slakteavfall eller 
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fiskeslam. Etter at den samlede biomassen har gått igjennom biogassanlegget sitter man igjen 

med en biorest som har like mye fosfor som den totale mengden biomasse hadde. Det betyr at 

fosforverdiene i bioresten er større enn fosforverdiene i husdyrgjødsla som ble levert inn til 

biogassanlegget. Noe av denne bioresten kan spres direkte på jordbruksarealene til de 

bøndene som leverte husdyrgjødsel. Resten må avvannes, tørkes og transporteres til 

jordbruksareal som trenger fosfor. 

 

Det kan være nødvendig med annen virkemiddelbruk for å sikre bedre avsetning for 

gjenvunnet fosfor. Direktoratene viser til Stortingets innstilling (Innst. 127 S (2017–2018)) til 

Meld. St. 45 (2016–2017) der «Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å 

legge til rette for fosforgjenvinning i Norge». Direktoratene mener det kan være en aktuell 

løsning å innføre et omsetningskrav til de som omsetter mineralgjødsel om at en viss andel av 

fosforet skal være gjenvunnet, i tråd med tilsvarende krav for biodrivstoff.  

 

 

Norges Bondelags merknader til forslaget til ny forskrift 

 

1. Dagens husdyrproduksjon, og dagens bruksstruktur og geografisk fordeling i ulike 

deler av landet er et resultat av den landbrukspolitikken som er blitt ført de siste 10 – 

30 årene. En revisjon av gjødselvareregelverket må ta utgangspunkt i det landbruket vi 

har i dag og ikke en teoretisk fordeling mellom husdyr og areal. 

2. Profilen på forslaget til ny gjødselbrukforskrift gir stor måloppnåelse for 

vanndirektivet med mål om redusert avrenning til vassdrag. Måloppnåelse for 

Parisavtalen med mål om reduserte klimautslipp er i liten grad beskrevet og 

tallgrunnlaget har stor grad av usikkerhet. 

3. Forslaget om å øke spredearealet med 50 prosent er dramatisk og urealistisk. Over 

6000 landbruksforetak har mindre enn 6 daa/GDE. Ved å øke spredearealkravet vil 

disse husdyrprodusentene sitte igjen med et gjødseloverskudd som det i dag ikke er 

avsetningsmuligheter for. 

4. De økonomiske konsekvensene er dramatiske. Utredningen viser at kostnadene for 

næringa vil øke med 250.000 kroner i gjennomsnitt for hver bonde som må utvide 

gjødsellager. I tillegg kommer transportkostnader for husdyrgjødsel som skal 

omfordeles til andre arealer, økonomisk stimulering til oppbygging av en ny 

verdikjede for biogass, transportkostnader for husdyrgjødsel til biogassanlegg og 

transportkostnader for biorest og gjennvinning av fosfor fra biorest. 

5. Direktoratene forutsetter at husdyrbønder som får for lite spredeareal kan kvitte seg 

med husdyrgjødsla ved å levere til biogassanlegg. Dette er en verdikjede som i dag 

ikke er ferdig utviklet og som er avhengig av økonomiske støtteordninger for å kunne 

realiseres.  

6. Direktoratene forutsetter at biogassanleggene skal gjenvinne fosfor i bioresten. Dette 

er en teknologi som i dag er på forsøksstadiet og brukes ikke i kommersielle anlegg. 

7. Fylkesmannen i Rogaland har beregnet at husdyrprodusentene i fylket vil mangle 108 

662 daa spredearealet ved krav om 5 daa/GDE og 263 651 daa ved krav om 6 

daa/GDE.  

8. Forslaget om kvote på 35 kg nitrogen/daa vil føre til avlingsreduksjon da det ikke 

skiller mellom plantetilgjengelig nitrogen og totalnitrogen. Mindre grovfôr av god 

kvalitet betyr økt innkjøp av fôr til gården som igjen betyr import av fosfor og en 

forsterking av fosforproblemet. Forslaget bygger ikke på framlagte fagrapporter og må 

vurderes nærmere. 

9. Forslaget om totalkvote på 3,5 kg fosfor/daa vil i begrenset grad kunne føre til 

avlingsreduksjon. 
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10. Direktoratenes forslag gir ikke svar på hvilke konsekvenser avstandskravet på 6 meter 

til vassdrag for spredning av husdyrgjødsel på innmarksbeiter har. 

11. Forslagets krav til spredeareal og spredemengde for husdyrgjødsel må ha en hjemmel 

til å dispensere fra regelverket når det er nødvendig. Regelverket må gi rom for 

dispensasjon for regioner. 

12. Forslaget til spredetid for husdyrgjødsel må ta hensyn til de naturgitte forholdene 

(avlingsnivå) som eksisterer i landet fra sør til nord og fra kyst til fjell. 

13. Forslaget legger til grunn at det kan settes likhetstegn mellom økt fosforinnhold i jorda 

og økt fosfortap ved avrenning til vassdrag. Dette er ikke riktig for alle jordbruksareal, 

jf. JOVA sine undersøkelser i Time. 

14. Forslaget er dårlig utredet med hensyn til hvilke konsekvenser den påkrevde 

omfordelingen av husdyrgjødsel har bonden. 

15. Klimagassutslipp knyttet til økt transport av husdyrgjødsel er ikke beregnet. 

16. Presisjonsjordbruk med bruk av CropSAT, nitrogensensor, posisjonsnavigering, m.m. 

vil i framtiden føre til reduserte tap av næringsstoffer til vassdrag og til luft. Dette er 

ikke hensyntatt i direktoratenes forslag. 

17. Jordbruket har utfordringer med for mye fosfor i husdyrtette områder. Regelverks-

endringer som skal endre på dette må sikre bonden forutsigbarhet og være økonomisk 

og praktisk gjennomførbare for bonden. 

18. Endring i gjødselvareforskriften må balansere hva som er mulig å gjennomføre på en 

økonomisk bærekraftig måte for næringa, samtidig som næringa må oppfylle 

miljøkravene. Dette må ses i forhold til de faktiske miljøutfordringene som i det store 

bildet er begrensede. 


