
Forslag til lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for
h usdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

Fastsatt av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola, Sandnes, Stavanger, Randaberg i medhold av § 23 i
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav , Fastsatt Landbruksdepartement, Miljøverndepartementet og
Helsedepartementet (nå Landbruks - og matdepartementet, Klima - og miljødepartementet og Helse - og
omsorgsdepartementet) 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første
ledd, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 1 - 3, lov av
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a - 1 andre ledd og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduks jon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19.
desember 2003 nr. 1790.

§ 1 Formål
Forskriften har til formål å redusere avrenning/utlekking av næringsstoffer, organisk
materiale og/eller bakterier fra gjødslet areal til vassdrag og sjø. Forskriften gjelder spredning av
husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel etter 1. september på jordbruksarealer .

§ 2 Avgrensning av virkeområde
Forskrift gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder blant annet fast
og blaut husdyrgjødsel, avløpsslam, silopressaft, kompostprodukter og annen organisk gjødsel.

Forskriften gjelder i kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola, Sandnes, Stavanger,
Randaberg.

§ 3 Forbud mot spredning
Det er forbud t å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav etter 1. september i områdene nevnt i §
2 .

§ 4 Ansvar og tilsyn
Eier og/ eller bruker av aktuelt areal er ansvarlig for at forskriften følges.
K ommune n fører tilsyn med at denne forskrift følges.

§ 5 Dispensasjon
K ommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3 i denne forskriften, jf.
forskrift om organisk gjødsel §§ 23 og 31 .

§ 6 Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd
Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvir ksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse,
innkreving mv. av produksjonstilskudd gjøres i henhold til forskrift 19 . desember 2014 nr. 1817
om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket , §§ 11 og 13.

§ 7 Klage
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen .



§ 8 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i
medhold av den, er straffbart i henhold til forurensingsloven kapittel 10 og dersom overtredelsen
ikke rammes av str engere straffebestemmelser.

§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra ……


