Søknad om utsett spreiing av husdyrgjødsel
Søknad skal sendast til Sveio kommune, Plan og næring, Postboks 40, 5559 Sveio eller på e-post til
postmottak@sveio.kommune.no
SØKJAR
Føretak:

Gnr/bnr:

Innehavar:
Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Postadr.:

E-post:

SØKNADEN
Kvifor det må køyrast ut husdyrgjødsel etter tidsfristen:

Ønskjer å spreia i tida:
3

Mengde (m ):

Frå:

Til:

Type husdyrgjødsel:

Spreiemetode:

Areal for spreiing (dekar, vis på kart):

Merknader:

Stad:

Dato:

Underskrift:

KOMMUNEN SI AVGJERD
Godkjent:
Spreietidrom:

Frå:

Til:

Mengde (m3):

Areal det skal spreiast på:

Omsynssoner:
Andre vilkår:

Avslått:
Grunngjeving:
Stad:

Dato:

Underskrift:
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Frå forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
§ 22.Gjødslingsplan
Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplan, jf. forskrift
om gjødslingsplanlegging.
§ 23.Spredetidspunkt
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det
er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at
det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1.
september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd.
Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens
vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten
nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Muligheten for endring ved
forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor nedbørsfeltet som drenerer til
kyststrekningen svenskegrensa - Lindesnes.
Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer som nevnt i 1. ledd i
hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig
forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
§ 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.
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