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Hendelse
Dialog
Publikumshenvendelse Landbrukskontoret v/Vedum ble orientert om at det var
per telefon
spredd store mengder møkk i nye alpinløyper i Hafjell.
Spørsmålet fra publikum var om dette var lovlig i henhold til
gjødselregelverket. Det ble oppfattet ut fra samtalen at
dette hadde skjedd nylig.
Landbrukskontoret
Det blir orientert om at landbrukskontoret har fått denne
v/Vedum kontakter
publikumshenvendelsen og det blir stilt spørsmål om dette
Hafjell Alpinsenter
medfører riktighet. Det blir svart at Blakar har hørt om at
v/Rolv Blakar
det har foregått noe gjødsling ifm. revegetering men at han
(eiendomsansvarligper ikke kjenner detaljene. Det blir enighet om at Hafjell skal
telefon
oversende en redegjørelse for hva som er utført og kart som
viser berørt areal. Det blir orientert fra landbrukskontoret
om at det er en egen forskrift for bruk av husdyrgjødsel og
at vi må se nærmere på hvilke muligheter og begrensninger
som ligger i dette. I utgangspunktet er det ikke noe ønske fra
landbrukskontoret å gjøre noen stor sak ut av dette.
Landbrukskontoret
Det blir først funnet tegn på at det angivelig har foregått
v/Vedum foretar
omlasting i Nysetervegen ut fra at det var sølt husdyrgjødsel
befaring med
i vegbanen. Det ble så foretatt en inspeksjon av alpinløypa
utgangspunkt i
oppover fra Nysetervegen. Det ble konstatert at det var
Nysetervegen i
spredd husdyrgjødsel både på planert areal og i
etterkant av
avskjæringsgrøfter. Det var spor av at det var kjørt traktor og
telefonsamtalen
påhengsvogn (gjødseltank). Det ble tatt bilder fra
befaringen. Den umiddelbare vurderingen av arealet var at
det var nyplanert, at overflata var hard og at det var lite eller
ingen jordsmonn å evt. jordbearbeide med tanke på
nedmolding.
E-post fra
Påminnelse om at vi ønsker redegjørelse med kart over
landbrukskontoret
berørt areal, beskrivelse av hva som er gjort (gjødseltype og
v/Vedum til Hafjell
driftsmetode), formålet med tiltaket, hvilke vurderinger de
v/Blakar
har gjort forut for tiltaket og om de har hatt faglig bistand.
Det ble også orientert om at landbrukskontoret har vært på
befaring.
E-post fra Hafjell
Det oversendes prosjektkart i målestokk 1:1000 og 1:2000
v/Tommy Viken
over løypetraseer som er gjødsla. Det orienteres om at
(plassjef Hafjell) til
oppdatert digitalt kartunderlag ikke er tilgjengelig og at pga.
landbrukskontoret
ferietid har han ikke full oversikt over tiltaket. Det orienteres
v/Vedum
om at det de siste 10 årene har vært gjort betydelige
utbedringer av løypenettet og at det har vært problemer
med revegetering. De har besluttet å gjødsle ifm tilsåing og
at de oppfatter at det er brukt en moderat mengde for å
hindre avrenning. Traseene er mye brukt av gående og
andre i sommersesongen slik at de ønsket å ferdigstille
arbeidet før ferieperioden. Mengde og type gjødsel vil
Hafjell komme tilbake til etter ferien.
E-post fra
Det ble gitt et kort resymè av hendelsesforløpet, herunder
landbrukskontoret
publikumstips, samtalen med Rolv Blakar og at vi hadde
v/Vedum til Hafjell
vært på befaring. Det ble redegjort for at grunnen til at vi
v/Tommy Viken
spør om opplysninger er at det er reguleringer rundt bruk av
husdyrgjødsel bl.a. i egen forskrift. Det innebærer at vi må
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E-post fra
landbrukskontoret
v/Vedum til Hafjell
v/Tommy Viken
E-post fra Hafjell
v/Tommy Viken til
landbrukskontoret
v/Vedum

se nærmere på saken, både selve tiltaket, muligheter og
begrensninger i regelverket. Det blir også påpekt at det er en
opphavskilde til gjødselen som har regler å forholde seg til.
Det blir lagt ved lenke til forskriften med anbefaling om å se
nærmere på kapittel 7 (lagring og bruk av husdyrgjødsel)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951
Påminnelse om at vi ønsker opplysninger om type gjødsel,
hvor mange kubikkmeter, hvor gjødselen kommer fra, berørt
areal. Spørsmål om det er vurdert eller utført noen form for
etterarbeider etter at gjødselen ble spredd.
Det opplyses at det er spredt 525 kbm gjødsel fra ku, det er
gjødslet 52,6 + 60,7 daa alpinløype pluss 28,7 daa heistrase,
totalt 142 daa. Etter gjødsling er alt arealet tilsådd.

Definisjoner (Kilde NIBIO):
Arealressurskartet AR5: AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene
ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen
arealplanlegging, landbruksforvaltaning, landbruksproduksjon og lovforvaltning. AR5 er en
del av det offentlige kartgrunnlaget og et viktig grunnlag for gårdskart.
Jordbruksareal: er sterkt kulturpåvirka mark, med permanent vegetasjonsdekke (eng/beite)
eller periodisk vegetasjonsdekke (åker. Jordbruksareal er samlebetegnelsen for arealtypene
fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det er arealets tilstand som legges til
grunn for klassifiseringen, ikke bruk av arealet. For eksempel betyr dette at fulldyrka jord som
brukes til beite, fremdeles skal klassifiseres som fulldyrka jord, ikke innmarksbeite. Arealet
skal heller ikke klassifiseres ut fra hva som er planlagt eller forventet utvikling.
Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, kan benyttes til
åkervekster eller eng og som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at
maskinell høsting er mulig, men som ikke kan pløyes til vanlig pløyedybde
Innmarksbeite: Jordbruksareal som ikke kan høste maskinelt, men kan benyttes til beite.
Minst 50% av arealet skal være dekket av kulturgras eller beitetålende urter.
Med kulturgras og beitetålende urter menes arter som har fôrverdi og som fremmes av
kultivering som beiting fører med seg, eksempelvis avbiting, tråkk og gjødsling.
Utmarksareal: Areal som ikke er fulldyrket, overflatedyrket, innmarksbeite eller på annet vis
kultivert areal.

Forurensingsloven
§ 6 første ledd nr 1:
Med forurensning forstås i denne lov
1)tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen
§ 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 i vedtak i medhold av § 11.
§9 første ledd:
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om
1. grenseverdier for hvilke forurensninger som skal være tillatt eller at forurensning helt
eller til bestemte tider skal være forbudt
Gjødselvareforskriften
(Hjemlet bl.a. i forurensningsloven § 9, første ledd nr. 1-3)
§ 22.Gjødslingsplan
Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplan, jf.
forskrift om gjødslingsplanlegging.
§ 24.Spesielle krav til bruk av husdyrgjødsel
1. Krav til spredeareal
Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt
areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet
(GDE). 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). Ved beregning av
spredeareal og antall gjødseldyrenheter, kan det gjøres fradrag for normale tap av ammoniakk
i husdyrrom og gjødsellager.
Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal enn det som framgår av første ledd.
Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal.
Foretak som ved hjelp av et næringsbalanseregnskap klart kan dokumentere at de har
underskudd av tilført næringsstoff på det jordbruksareal som foretaket disponerer, kan søke
kommunen om å få et lavere krav til spredeareal.

Gjødslingen skal tilpasses arealets gjødslingsbehov, jf. forskrift for gjødslingsplanlegging.
Dersom foretaket i praksis bare nytter deler av arealet til å spre husdyrgjødsel på uten at dette
følger av gjødslingsplanen, skal det godkjente arealgrunnlaget for spredning av husdyrgjødsel
etter disse regler reduseres tilsvarende.
I områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning, kan kommunen stille
krav til større spredeareal enn det som følger av første ledd.
For leid areal, ved avtale om spredning på landbrukseiendommer i nærheten og ved salg av
husdyrgjødsel, må det normalt foreligge skriftlig avtale av minst 5 års varighet.
Kart:

