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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS  
 
 
 
Saksutredning: 
Rådmannens kommentarer til kommunestyremøte den 26.09.19 

Hafjell alpinsenter AS har spredt store mengder med husdyrgjødsel i utmark. Husdyrgjødsel anses 
som forurensning, og det er forbudt å forurense med mindre forurensningsmyndigheten gir 
tillatelse eller det er gitt unntak i lov eller forskrift.  

Dette er en av de alvorligste forurensningssakene vi har hatt i Øyer kommune. Det er viktig å 
reagere raskt på en slik sak, særlig med tanke på den etterforskningen politiet skal gjøre. Det er ikke 
kommunen sin jobb å foreta en full etterforskning av saken. Administrasjonen mener at de 
opplysningene som ligger til grunn for saken og lovenes formål og bestemmelser, gir kommunen 
tilstrekkelig grunnlag til å anmelde forholdet.  

I kommunestyret den 26.09.19 ble det blant annet uttalt at det finnes andre virkemidler kommunen 
kan benytte, og at saken bør løses igjennom en dialog med Hafjell alpinsenter. Det eneste 
virkemiddelet som kan benyttes i denne saken fremgår av forurensningsloven kapittel 10, og er 
delegert til politiet. Stortinget har vedtatt regler om hvordan brudd på loven og forskriften skal 
håndheves. Regler utarbeidet av et departement må følges opp og respekteres på lokalt nivå. Dette 
er en alvorlig forurensningssak; det er spredt 500 tonn med husdyrgjødsel i utmark, uten 
utslippstillatelse og i strid med forurensningsloven. En overtredelse som denne bør i høyeste grad 
tas på alvor av Øyer kommune.  

Øyer kommune tok kontakt med Fylkesmannen i Innlandet før det første saksfremlegget ble 
skrevet. Fylkesmannen i Innlandet ønsket ikke å uttale seg om forholdet, og mente at en slik 
forurensningssak skal avgjøres av kommunen. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet, 
og det er kommunen sitt ansvar å sørge for at loven blir overholdt og respektert av innbyggerne. 
Dersom et slikt forhold ikke anmeldes, gir det signaler til innbyggerne om at overtredelser av 
forurensningsloven og tilhørende forskrifter som gjødselvareforskriften ikke får konsekvenser, noe 
som vil gi alvorlige følger. Vi risikerer at andre innbyggere og foretak ikke kommer til å respektere 
regelverket.  

Miljødirektoratet ga et sterkt uttrykk i en telefonsamtale med administrasjon om viktigheten av å 
følge opp forurensningssaker som denne.  

Bakgrunn  
I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredt husdyrgjødsel 
i nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en befaring den 02.07.19. 
Det var spredt 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 ble under 
befaringen ikke kartlagt det totale arealomfanget av spredningen. 
 



Det var spredt husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I 
nedfartsløypene var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredt husdyrgjødsel i grøftene. Det 
var spor etter graving av vann på jordoveflaten 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 spredt 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. Det er heller ikke grunn til å 
betvile at opplysningene gitt av Hafjell alpinsenter AS.  

 

Forurensningsloven  

Følgende fremgår av forurensningsloven § 7 første ledd; 

«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.» 

Hafjell Alpinsenter AS har bestilt over 500 tonn med husdyrgjødsel og har spredt eller bedt noen om 
å spre gjødsla i utmark. Husdyrgjødsel anses som forurensning jf. forurensningsloven § 6 første ledd 
bokstav 1. Husdyrgjødsel er et fast stoff som kan utgjøre en skade eller ulempe for miljøet dersom 
det for eksempel spres i naturen og påvirker flora eller spres i bekker eller vassdrag til 
drikkevannskilder.  

Forurensningen er ikke omfattet av unntakene gitt i forurensningsloven §§ 8 eller 9. Hafjell 
alpinsenter har ikke søkt om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Forurensningen utgjør 
en overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd. 

Gjødsla er for lengst spredt ned i bakken og avrent, og det er derfor ikke mulig å iverksette tiltak for 
å rette forholdet. Den eneste sanksjonen som er aktuell er straffeansvar for forurensning jf. 
forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Bestemmelsen er delegert til politiet, og Øyer 
kommune må derfor anmelde forholdet.  

 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, heretter forkortet gjødselvareforskriften  

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i sine uttalelser gjort det klart at forurensningsloven 
bør brukes som rettslig grunnlag, og at gjødselvareforskriften i hovedsak er rettet mot gårdbrukere i 
sin landbruksvirksomhet. Hafjell alpinsenter er et foretak som ikke driver med landbruk og gjødsla 
er ikke spredt i tilknytning til landbruksvirksomhet. Det fremgår av forurensningsloven § 8 første 
ledd nr. 1 at plikten til å unngå forurensning ikke gjelder vanlig forurensning fra jordbruk mv. Siden 
Hafjell alpinsenter ikke har spredt gjødsel i tilknytning til landbruksvirksomhet, er unntaket i § 8 
første ledd nr. 1 ikke relevant i denne saken.   



Bruk og spredning av husdyrgjødsel er strengt regulert i gjødselvareforskriften og i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det er for eksempel slik at gjødsla ikke må spres 
i utmark og nærmere bekker og vassdrag enn 2 meter. Det skal også spres i henhold til 
gjødslingsplan, jordprøver og forventa bortført næringsstoff med avling. Gjødselvareforskriften 
setter begrensninger for spredning av husdyrgjødsel, og selv om det ikke er spredt gjødsel i 
tilknytning til landbruksvirksomhet, bør forurensningens alvorlighet tolkes i lys av 
gjødselvareforskriften.  

 

Forurensningens omgang, fare for skade og ulemper   

Rådmannen mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, arealomfanget, at det 
er spredt i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige konsekvenser av forurensningen. 
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 forurensning av drikkevannskilder, 
ubalanse og konsekvenser for vegetasjonen i området 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). Arealets høyde over 
havet tilsier at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen rundt. Dette er problematisk med tanke 
den store mengden som er spredt.  

Mengde husdyrgjødsel som er spredt tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første slått. Om 
det blir spredt på eng, vil det være planter som tar opp næringsstoffene i gjødsla i takt med 
næringsbehovet. Dersom det blir spredt 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. Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble 
nedmoldet (arbeidet inn i jorda ved harving eller pløying), og at den dermed ble liggende på 
overflaten. For eksempel er det krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 at husdyrgjødsel spredt på 
åpen åker skal nedmoldes innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller ikke forsøk på dette.  

For gårdbrukere er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i utmark. Utmarksareal er areal som ikke 
oppfyller kravene til å være fulldyrket mark, overflatedyrket mark eller innmarksbeite. Øyer 
kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt husdyrgjødsel på er å regne 
som utmarksareal.  

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. Rådmannen vil presisere at et forhold blir ikke lovlig selv om intensjon er god. Bruk 
av husdyrgjødsel gir trolig raskere revegetasjon, men slik det er gjort i dette tilfelle representerer 
det en vesentlig forurensningsfare.  

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 



forurensningsmessige, 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. 

 

Forskjellsbehandling 

Kommunen gir gårdbrukere som ikke overholder bestemmelsene gitt i gjødselvareforskriften en 
reduksjon i produksjonstilskuddet som en reaksjon. Øyer kommune utøver forskjellsbehandling 
blant sine innbyggere dersom denne forurensningssaken ikke anmeldes, sammenlignet med 
gårdbrukere som får straff for langt mindre alvorlige overtredelser. Videre er det viktig at 
forurensningsloven og gjødselvareforskriften håndheves likt i hele Norge. Dersom alvorlig 
forurensning medfører politianmeldelser i kun enkelte kommuner, medfører dette 
forskjellsbehandling blant landets borgere.  

 

Utslippstillatelse  

For at spredning av husdyrgjødsla skulle vært lovlig, måtte Hafjell alpinsenter søkt om 
utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 11.  

Forurensningsmyndigheten ville da sendt saken over til landbrukskontoret for å få en 
landbruksfaglig vurdering. Landbrukskontoret ville bedt om en gjødslingsplan som baserer seg på 
jordanalyser, forventet kultur på arealet og forventet avlingsnivå. En gjødslingsplan må utarbeides 
av en med faglig kompetanse, for eksempel norsk landbruksrådgivning, eller ved bruk av 
tilfredsstillende planleggingsverktøy. Reglene rundt gjødselplanlegging er regulert i forskrift om 
gjødselplanlegging. Forurensningsmyndigheten ville ved en søknad om utslippstillatelse hatt 
mulighet til å stille vilkår i tillatelse etter blant annet gjødslingsplan og anbefaling fra 
landbrukskontoret, jf. forurensningsloven § 16.  

 



 
Kartet viser flyfoto over området. Administrasjonen ha markert med rødt der det er spredt 
husdyrgjødsel.  
 
 
 
Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av forurensningsloven § 7 
første ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for videre oppfølging etter 
forurensningsloven § 78.  

 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver


