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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASÉER- HAFJELL 
ALPINSENTER AS  
 
 
Vedlegg: 

- Situasjonskart sendt fra Hafjell alpinsenter AS  
- Korrespondanse mellom landbrukskontoret og Hafjell alpinsenter AS 
- Bilder fra befaringer tatt den 02.07.19 og 20.07.19 
- Uttalelse fra Miljødirektoratet 

 
 
Overtredelse av forurensningsloven § 7 og evt. gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 annet 
ledd 

Bakgrunn  

I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredd 
husdyrgjødsel i nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en befaring 
den 02.07.19. Det var spredd husdyrgjødsel på et større område ovenfor Nysetervegen og helt opp 
til toppen av den nye 6-seterheisen, som ligger kort avstand fra værradaren på Hafjelltoppen.   

Det var spredd husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I 
nedfartsløypene var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredd husdyrgjødsel nedi disse 
grøftene også. Det var spor etter graving av vann på jorda og i grøftene. Flere steder var det spor 
etter at jord og husdyrgjødsel hadde rent utover i terrenget.  

Landbrukskontoret har vært i kontakt med Hafjell alpinsenter AS (Tommy Viken) for å få en 
nærmere redegjørelse for hva som har skjedd. Etter flere henvendelser er det kommet fram at det 
er spredd ca. 525 m3 husdyrgjødsel på ca. 142 daa, noe som gir 3,7 m3/daa. Det var sådd, og ikke 
jordarbeidet. Kommunen ble opplyst om at hensikten med å spre husdyrgjødsel var for å få etablert 
grasdekke i traséer og nedfartsløyper der det var gravd.   

Mengden som er spredt samt størrelse på arealet er opplysninger gitt av Hafjell alpinsenter AS. 
Øyer kommune har vært på en befaring og tatt bilder. Kommunen har ikke målt opp arealet, og 
legger til grunn at opplysningene fra Hafjell alpinsenter AS er korrekte.  

 

Lovverket 

Overtredelse av gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 

Det er forbudt å spre husdyrgjødsel i utmark, jf. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
(gjødselvareforskriften) § 24 nr. 1 annet ledd jf. første ledd.  

Husdyrgjødsel kan kun spres på godkjent spredeareal, jf. gjødselsvareforskriften § 24 nr. 1 første 
ledd. Som spredeareal kan kun godkjennes fulldyrket og overflatedyrket mark slik det fremgår av 



AR5. Videre fremgår det av § 24 nr. 1 annet ledd at «[u]tmarksareal ikke kan godkjennes som 
spredeareal».  

Utmarksareal er areal som ikke oppfyller kravene til å være fulldyrket, overflatedyrket og 
innmarksbeite. Øyer kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt 
husdyrgjødsel på er å regne som utmarksareal.  

Gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 sier at husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal nedmoldes innen 18 
timer. Det betyr at husdyrgjødsla skal blandes med jorda den er spredd på. 

Spredning av husdyrgjødsel i utmark er i strid med gjødselvareforskriften § 24. Overtredelse av 
gjødselvareforskriften er straffbart etter forurensningsloven kapittel 10, jf. gjødselvareforskriften § 
35.  

Det fremgår av forurensningsloven § 78 at den som forsettlig eller uaktsomt «har, gjør eller setter i 
verk noe som kan forurense» kan straffes med bøter eller fengsel inn til 1 år eller begge deler. 
Forurensningsloven § 78 er delegert til påtalemyndigheten, og kommunen må derfor anmelde 
forholdet. Det fremgår av kommunens delegasjonsreglement at en beslutning om å anmelde 
forurensningsovertredelser ligger hos kommunestyret. 

 

Forurensningsloven § 7 

Øyer kommune tok kontakt med Miljødirektoratet for å få veiledning. De mener at forurensningen 
skal hjemles etter forurensningsloven § 7, og at gjødselvareforskriften ikke skal tolkes slik Øyer 
kommune har tolket den ovenfor. Øyer kommune kan ikke se at ordlyden i gjødselvareforskriften § 
35 gir unntak til å forfølge overtredelser av forskriften.  

 Følgende fremgår av svaret på henvendelsen fra Miljødirektoratet; 

«Spredningen er ikke i tråd med gjødselvareforskriften, men vi mener at forskriften ikke regulerer 
forurensning som skjer som følge av disponering på andre arealer enn det forskriften åpner for. 
Det blir altså ikke riktig å si at det er brudd på gjødselvareforskriften å spre gjødsla utenfor 
godkjent areal. Da er vi i stedet over i det generelle forurensningsforbudet i forurensningsloven § 
7 første ledd (forbudet mot å gjøre noe som kan medføre fare for forurensning).  
 
På generell basis kan vi si at kommunen kan anmelde for brudd på § 7. Det er ikke noe krav om at 
den som anmelder er myndighet etter bestemmelsen for å gjøre det. Kommunen kan sette 
fylkesmannen i kopi på anmeldelsen, slik at de blir klar over saken. Brudd på § 7 er 
straffesanksjonert gjennom forurensningsloven § 78 første ledd.  
 
Kommunen kan i tillegg følge opp saken etter gjødselvareforskriften, men da blir fokus på å føre 
tilsyn med bonden med hensyn på krav til spredeareal og andre konkrete krav som kommunen 
må se om følges. Først hvis det foreligger brudd på disse vil det være aktuelt å anmelde for brudd 
på forskriften (f-loven § 78 første ledd jf. gjødselvareforskriften § 35).» 

 

 «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11», jf. forurensningsloven § 7. 
Bestemmelsen gir et generelt forbud mot å forurense, dersom ikke annet fremgår av unntak gitt i §§ 
8 eller 9, eller der det er gitt tillatelse etter § 11.  

Forurensning må ikke finne sted uten tillatelse etter § 11 dersom den «medfører nevneverdige 
skader eller ulemper», jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.  



 
Øyer kommune mener at forurensningen medfører og har medført nevneverdige skader og 
ulemper. Se vurderingen som er gjort nedenfor.  
 

Vurdering  

Rådmannen mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, arealomfanget, 
spredning i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige konsekvenser av forurensningen. 
Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble nedmoldet (arbeidet inn i jorda ved harving eller 
pløying), sånn at den ikke ble liggende på overflaten. Det er krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 
at husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal nedmoldes innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller 
ikke forsøk på dette. 

Spredt mengde husdyrgjødsel tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første slått. Om det blir 
spredd på eng, vil det være planter som tar opp gjødsla med en gang. Dersom det blir spredd i åpen 
åker, skal husdyrgjødsla jordarbeides inn i jorda. I begge tilfeller spres husdyrgjødsla på produktiv 
jord, der plantevekst tar opp næringsstoffene, og de blir bortført med avling. I dette tilfelle er det 
spredt gjødsel på et areal som stort sett består av uproduktiv jord. Dette betyr at faren for 
avrenning av næringsstoffer er stor, og mye større enn spredning av husdyrgjødsel på fulldyrket 
mark. 

Følgende fremgår av gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 første ledd; «For områder som er definert som 
sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kg total 
nitrogen pr. dekar.» Dette tilsvarer ca. 5 m3 per daa. Mengden per daa som Hafjell alpinsenter har 
spredt, er langt på vei den samme mengden som er tillatt å spre i løpet av en hel vekstsesong på 
innmark.  

Hafjell alpinsenter AS har spredt husdyrgjødsel på ca. 142 daa. Det store arealet og hellingen på 
arealet medfører at det er en stor fare for avrenning til blant annet vassdrag, vannkilder og annen 
vegetasjon. Dette kan medføre store konsekvenser, blant annet forurensing av drikkevannskilder, 
ubalanse og konsekvenser for vegetasjonen rundt og økt næringsstofftilførsel til vassdrag. Videre er 
området mye brukt til friluftsliv, og spredning i utmark kan få uheldige konsekvenser for de som 
benytter dette området (eksempelvis helserisiko og hygieneforhold).   

Spredning av husdyrgjødsel i utmark er ikke tillatt. I dette tilfelle er arealet klassifisert som åpen 
fastmark, med bonitet som impediment. Det vil si at det er svært begrenset vekst. Dette er definert 
som utmark, og det er derfor ikke tillatt etter gjødselvareforskriften å spre husdyrgjødsel på arealet. 

Arealets høyde over havet tilsier at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen rundt. Dette er 
problematisk med tanke den store mengden som er spredt.  

Hafjell alpinsenter AS skriver til kommunen at de har spredt husdyrgjødsel for å få raskere 
revegetasjon. De ønsket at løypene skulle bli grønnere på kort tid. Kommunen ser at hensikten med 
å revegetere raskt er bra for å hindre erosjon, men kommunen anser det som særdeles kritikkverdig 
at man sprer så store mengder med husdyrgjødsel (forurensning) i utmark uten å undersøke om 
dette er tillatt.  

Foretak som driver med husdyr skal ha kunnskap om bestemmelsene i gjødselvareforskriften, og 
det bør være allmenn kjent blant bønder at husdyrgjødsel ikke skal spres i utmark. Kommunen antar 
at både Hafjell alpinsenter AS og bonden som husdyrgjødsla kommer fra, er å bebreide i denne 



saken. Hafjell alpinsenter AS har ikke besvart spørsmålet om hvem som har solgt/gitt de 
husdyrgjødsel, og det er opp til å politiet å undersøke dette nærmere.  

Det fremgår av forurensningsloven § 1 at formålet er «å verne det ytre med miljø mot forurensning 
og å redusere eksisterende forurensning… Loven skal forsikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger… ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader naturens evne til 
produksjon og selvfornyelse». Gjødselvareforskriftens formål jf. § 1 er å «forebygge 
forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av 
gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en 
ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta 
hensynet til biologisk mangfold.» Forurensningslovens og gjødselvareforskriftens formål tilsier at 
denne saken må sendes til politiet for videre oppfølging. Videre fremgår av forarbeidene til 
forurensningsloven at overtredelser bør medføre straff, og lovgiver viser særlig til allmenn- og 
individualpreventive hensyn.  

 

Konklusjon 

Øyer kommune mener at mulige konsekvenser samt omfanget av forurensningen er så alvorlig at 
saken må sendes til politiet for videre oppfølging.  

Politiet må vurdere om forurensningen skal hjemles etter forurensningsloven § 7 eller 
gjødselvareforskriften § 24 jf. § 35. Overtredelse av begge bestemmelsene er straffbart etter 
forurensningsloven kapittel 10.  

 

Retting 

Øyer kommune mener at forurensningen ikke kan rettes. Husdyrgjødsla er spredt, noe er rent av og 
noe har trukket ned i bakken. Det er umulig å tilbakeføre forholdet slik det var før gjødsla ble 
spredt.  

 
 
Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av forurensningsloven § 7 
og evt. gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 annet ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet 
for videre oppfølging.  

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver


