
Møte om gjødselplanlegging og 
gjødselhåndtering



Krav om gjødslingsplan

• Gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har 
rett til produksjonstilskudd

• Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket 
disponerer

• Kommunen kan etter søknad godkjenne plan for inntil 5 år. 
Kriterier, ekstensiv drift, inntil 5 gjødseldyrenheter ved 
husdyrdrift. 



Gjødslingsplanen skal inneholde

• Kart med skifteinndeling

• For hvert skifte skal det angis:

– Areal, jordart, jordprøveresultat 4-8 år, fôrgrøde

– Årets vekst, forventa avling, årets behov for nitrogen, 
fosfor og kalium

– Husdyrgjødsel m.m. - type, mengde, antatt 
spredetidspunkt

– Mineralgjødsel – type, mengde, gjødslingstidspunkt

– Justeringer etter så-/settetid, N-prognoser m.m.



Total nitrogen 17 kg….

• Vanninnblanding påvirker selvsagt innholdet.

• Bioforsk – undersøkelser innhold total nitrogen i ulike slag 
husdyrgjødsel. 

Middel
Total N

Variasjon
Total N

17 kg total 
N, middel

17 kg total N –
laveste/høyeste

Storfe blaut, mjølk 3,1 kg 2,3-4,0 kg 5,5 tonn 4,2-7,5 tonn

Storfe blaut, ammeku 2,6 kg 2,0-3,3 kg 6,5 tonn 5,1-8,5 tonn

Sau – blaut 5,5 kg 4,0-6,9 kg 3,1 tonn 2,5-4,3 tonn

Kylling 27,9 kg 24-31 kg 0,6 tonn 0,6-0,7 tonn



Gjødselplanen underkjennes ved mangel 
av en eller flere følgende elementer:

• Dersom gjødselplana mangler helt. 

• Dersom det mangler representative jordprøver eller 
jordprøvene er eldre enn 8 år. 

• Dersom ufullstendig oversikt over skiftene, manglende skifter, 
feil areal i forhold til søknad PT og gårdskart. 

• Dersom det mangler beregning av årets gjødselbehov N, 
P og K eller dokumentasjon på tilført mengde N, P og K 
med mineralgjødsel og husdyrgjødsel.   

• Dersom tilført mengde husdyrgjødsel overstiger 17 kg 
totalnitrogen pr dekar. 



Avkorting pga. av mangelfull 
gjødslingsplan

• 1-20 % av beregnet AK-tilskudd

• Inntil 50 % av beregnet RMP-tilskudd

• Ved manglende/underkjent gjødslingsplan 
avslås RMP-søknaden



Krav til lager

• Lager for bløtgjødsel skal være tett. NB, vedlikehold porter. 

• Gjødselvare med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes 
under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. 
Skjermes mot overflatevann/smeltevann.  

• Gjødselkummer og dammer skal ha tilstrekkelig helårssikring 
(gjerde/klatreavviser). Kummer skal ha innvendige stigetrinn. 

• Gjødsellageret skal ha kapasitet til minimum 8 måneders 
lagring.



Brudd på gjødselslagring

• Kan gi trekk i produksjonstilskuddet

• Kommunen skal godkjenne lageret før det tas i 
bruk

• Krysse for årlig tilsyn i sjekkliste KSL



Krav til bruk av husdyrgjødsel

• Spredning på eng fra vekststart og til 1. september.

• Spredning med nedmolding i perioden 15. februar til 
1. november, men ikke på frossen og/eller snødekt 
mark.

• Ved søknad fra foretaket kan dispensasjon gis ved 
særlige tilfeller, f.eks. sykdom, vannlekkasje til 
møkkjeller, maskinhavari.



Krav til spredeareal

• Minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. 
gjødseldyreenhet

• Det er bare areal som det er realistisk å spre på 
som kan inngå i spredearealet, jf. avstand og 
tilgjengelighet

• I Glommas nedslagsfelt skal ikke tilførselen av 
husdyrgjødsel overstige 17 kg total-N pr. dekar pr. 
vekstsesong

• Ved leid spredeareal må det normalt foreligge 
skriftlig avtale av minst 5 års varighet



Avkorting i PT pga. for lite spredeareal

• Tidligere fastsatt sats på kr 1.000,- pr dekar

• Trekk i AK-tilskuddet for grovfôr for det arealet 
som er for lite



Krav til spredning og nedmolding

• Husdyrgjødsel som skal pløyes eller harves 
ned må moldes ned seinest innen 18 timer

• Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av 
boliger skal det tas rimelig hensyn til 
luktulemper og ulemper som følges av 
partikkelspredning

• Ved nedmolding senere enn 18 timer bør AK-
tilskuddet for arealet det er spredd på 
avkortes tilsvarende satsen for aktuell vekst



Andre tema

• Konsekvenser i forbindelse med fjerning av 
kantvegetasjon og lignende

– Inngrep i kulturlandskapet = 0 kr i AK-tilskudd

– Nærmere vassdrag enn 2 meter = 0 kr i AK-
tilskudd



Fjerning av kantvegetasjon nært 
vassdrag

• Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er 
etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med 
årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal 
være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning 
til åpent vann under normal vannføring. 
Sonen må være minst 2 meter målt fra 
vassdragets normalvannstand, og kan ikke 
jordarbeides. 


