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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Vi har store ressurser

Men det oppstår ikke alltid på 

- samme sted/mengde,

- samme tid

- samme form/ kvalitet

som vi trenger det
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Bakgrunn og behov for regulering

• Overgjødsling har negativ effekt på vannkvalitet, utslipp av 

klimagasser og dårlig utnyttelse av fosfor som ressurs

• Internasjonale forpliktelser for reduserte utslipp:

• EUs vanndirektiv – Norge må gjøre tiltak for å oppnå «god tilstand» i 

norske vannforekomster

• FNs bærekraftmål – god forvaltning av gjødselressursene er sentralt 

for å nå flere av målene 

• EUs nitratdirektiv, EUs «takdirektiv» om luftforurensning, 

Gøteborgprotokollen, Nordsjøavtalen og Parisavtalen
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I påvente av nytt regelverk

- noen endringer skjer allerede

• Politikkutvikling

• Ajourføring av kunnskap

• Noen utviklingstrekk i praksis

• Aktuell oppfølging i øvrige myndigheter og forvaltning
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I påvente av nytt regelverk

- hvilke tema

• spredning til riktig tid – frist for spredning og krav til lagerkapasitet

• i riktig mengde – hvor mye er tillatt

• På riktig måte – miljøvennlige spredemetoder

• Punktutslipp

• Unngå spredning av uønskede stoffer
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Mens vi venter….
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Lager og punktutslipp

• Her må krav og forventninger for jordbruk være de samme som for øvrige 

deler av samfunnet. 

• Kan i større grad løses en gang for alle.

• Gjenstående utfordring at gjødsellagrene er for små, og spredning styres 

av lagerkapasitet og ikke av plantenes behov.
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Lagerkapasitet/

spredetidspunkt

• Forskrifter om utvidet frist for spredning er 

fastsatt i flere kommuner.

• Forskrift med strammere frist for spredning 

er i mindre grad tatt i bruk.

• I husdyrområder der miljøkrav må til, kan 

frist for spredning være noe å se på.

• Innen IBU-ordningen kan det gis støtte til 

lagerutvidelse for 10/12 mnd.

8



Andre punktutslipp

• Veksthus: kjærkomment arbeid i NLR, 

næringa, statsforvalteren med å kartlegge 

avrenning og identifisere rensetiltak.

• Avrenning fra veksthus – ikke «vanlig forurensning» som uten videre kan være 

lovlig etter forurensningsloven.

• Biogassanlegg uten system for resirkulering av næringsstoffene – kan heller 

ikke uten videre være lovlig.

➢Begge vil kreve utslippstillatelse for å være lovlig, naturlig å stille krav om 

gjenvinning

➢Det er altså ikke lovtomt rom, men for framtida likevel ønskelig med generelle 

regler i forskrift framfor å avhenge av enkelttillatelser.
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Miljøvennlig spredning

• I RMP siden 2013

Gitte metoder som får gjødsla raskt ned på eller i 

jorda

• Primært for å redusere ammoniakktap

• Lettere utstyr åpner for spredning til gunstig tid –

godt for planteopptak og redusert avrenning

Spredning vår/vekstsesong

• Høstspredning har vært vanlig og kanskje

forsvarlig tidligere

• Målet er å vri spredning til vår/sommer
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Arealmessig 

fordeling av gjødsla
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Fra SSB/NIBIO

• Mindre husdyrgjødsel i kornområdene

• Den gjødsla som er spres god ut

• Rikelig husdyrgjødsel i andre deler av landet

• Brukes nokså rikelig på bare deler av arealet



Fosforgrense
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Situasjonen i dag og konsek-

venser av innstramming

Stort behov for omfordeling

Vil være krevende, men slik oppnår vi å 

gjøre problemet om til en ressurs

Trenger utvikling i markeder og 

innovasjon



Flere prosesser på gang som kan avhjelpe 

hhv. vannmiljøet og strammere regler

• Styrket fosforbalanse gjennom høye avlinger og selvforsyning

• Fosforfattig kraftfôr

• Fosforfri mineralgjødsel

• Gjødselmarkedet: husdyrgjødsla blir også mer verdsatt

• Biogass – men herfra gjenstår samme overskudd å omfordele

• Markedet kommer ikke av seg selv – må erstatte mineralgjødsel som er 

innarbeidet og med lettvinn håndtering

• Bestilling til NIBIO: vurdere krav om en minimumsandel gjenvunnet fosfor 

ved salg av fosforholdig gjødsel (dvs. et omsetningskrav). 
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Lokale regler om 

spredemengde?

• Nasjonale føringer, og godkjennings-

brev for vannforvaltningsplaner, 

viser til mulighet for lokale regler også om spredemengde.

• NB: Kan være vanskelig for kommunen å gå inn med noe slikt.

• Staten mener ikke å skyve kommunene foran seg.

• Poenget er derimot at adgangen er der, og at forbedringer i fôrproduksjon 

(oppstrøms) og biogass mv. kan øke toleransen for stedsspesifikke krav
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