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Til: Synne Graue Emmerhoff [synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no]
Kopi: 
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Fra: Geir Halvor Vedum 
Sendt: 10. juli 2019 10:51
Til: Tommy Viken <tommy@hafjell.no>
Emne: SV: Vedr. spredning av husdyrgjødsel
 
Takk for det.
 
Jeg nevnte for Rolv Blakar at vi hadde fått et varsel om spredning av husdyrgjødsel i alpinbakkene. Jeg tok en tur
selv forrige tirsdag og sjekka det faktisk stemte. Grunnen til at vi nå spør om detaljer om dette er at det er
reguleringer rundt bruk av husdyrgjødsel bl.a. i en egen forskrift (forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
opphav). Dette innebærer at vi må se litt nærmere på denne saken, både selve tiltaket og hvilke muligheter og
begrensninger som ligger i regelverket. Så er det også en opphavskilde til gjødsla her som har noen regler å
forholde seg til.
 
Du kan jo klikke på denne linken og se særlig i kapittel 7  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003‐07‐04‐
951
 
 
 
Mvh
Geir Halvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Tlf: 612 24 544 / 977 05 693
Landbrukskontoret i Lillehammer‐regionen

http://www.gausdal.kommune.no/landbruk
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten.
 
E‐posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom e‐posten er
sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e‐posten og eventuelle vedlegg, uten å ta
kopier eller videresende e‐posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser
ved bruk av e‐post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.
 
 
 

Fra: Tommy Viken <tommy@hafjell.no> 
Sendt: onsdag 10. juli 2019 10:15
Til: Geir Halvor Vedum <Geir.Halvor.Vedum@gausdal.kommune.no>
Kopi: Kristian Hansen <kristian@hafjell.no>; Rolv Blakar <rolv@alpinco.no>
Emne: SV: Vedr. spredning av husdyrgjødsel
 
Hei.
 



Oppdatert kartunderlag er dessverre ikke tilgjengelig i kommunens database da dette i hovedsak er løyper som
ble opparbeidet høsten 2019, derfor er det vedlagt våre prosjektkart. Pga ferieavvikling har jeg ikke full oversikt
men tiltaket omfatter i hovedsak blåmarkerte løyper på vedlagte kart, enkelte tilstøtende løyper i øvre del kan
også være delvis berørt av tiltaket.
 
Hafjell har de siste 10 årene gjort betydelige utbedringer i sitt løypenett. Erfaringen fra disse prosjektene er at det
er svært vanskelig å få arealene grønne igjen da dette er arealer med mye stein og antageligvis dårlig jordsmonn.
Som en følge av dette har det vært store utfordringer med avrenning og ødeleggelser ved store nedbørsmengder,
traseene ligger også som åpne sår i landskapet og dette ønsker vi å rette på. Det ble derfor besluttet å gjødsle
disse nye traseene ifbm tilsåing slik at disse ville bli grønne ila kort tid. Det ble etter vår oppfatning brukt en
moderat mengde for å hindre avrenning og at det raskt kunne tilsås, traseene er mye brukt av gående og andre i
sommersesongen slik at vi ønsket å ferdig stille arbeidet før ferieperioden.
 
Mengde og type må vi evt komme tilbake til etter ferien da jeg dessverre ikke har alle opplysninger.
 
Med vennlig hilsen,
 
Tommy Viken
Plassjef, Hafjell Alpinsenter AS
Mob. +47 901 74311
Tommy@hafjell.no
 

 

Fra: Rolv Blakar <rolv@alpinco.no> 
Sendt: tirsdag 9. juli 2019 12:18
Til: Tommy Viken <tommy@hafjell.no>
Emne: Fwd: Vedr. spredning av husdyrgjødsel
 
 

 Hilsen Rolv

Videresendt melding:

Fra: Geir Halvor Vedum <Geir.Halvor.Vedum@gausdal.kommune.no>
Dato: 9. juli 2019 kl. 10:02:00 CEST
Til: "'rolv@hafjell.no'" <rolv@hafjell.no>
Kopi: Marie Skavnes <marie.skavnes@gausdal.kommune.no>
Emne: Vedr. spredning av husdyrgjødsel

Hei. Håper dere får sendt over en redegjørelse for tiltaket med kartutsnitt som viser arealet som er berørt.
 
I redegjørelsen kan dere godt beskrive hva som er gjort (hva slags gjødsel, driftsmetode), hva som er formålet og
hvilke vurderinger dere har lagt til grunn . Jeg lurer også på om dere har hatt noen faglig bistand.
 
Jeg kan også nevne at jeg tirsdag 2. juli var på en enkel befaring, nærmest for å sjekke om det vi fikk varsel om
faktisk stemmer.
 
 
Mvh
Landbrukskontoret i Lillehammer‐regionen
Geir Halvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Tlf: 611 04 029 / 977 05 693



http://www.gausdal.kommune.no/landbruk
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten.
 
E‐posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom e‐posten er
sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e‐posten og eventuelle vedlegg, uten å ta
kopier eller videresende e‐posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser
ved bruk av e‐post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.
 
 
 
 
 

Fra: Geir Halvor Vedum 
Sendt: 2. juli 2019 09:06
Til: 'rolv@hafjell.no' <rolv@hafjell.no>
Emne: Ref samtale
 
Kartutsnitt og redegjørelse for tiltaket sendes meg.
 
 
 
Mvh
Landbrukskontoret i Lillehammer‐regionen
Geir Halvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Tlf: 611 04 029 / 977 05 693

http://www.gausdal.kommune.no/landbruk
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten.
 
E‐posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom e‐posten er
sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e‐posten og eventuelle vedlegg, uten å ta
kopier eller videresende e‐posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser
ved bruk av e‐post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.
 


