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Gjødselhåndtering

Hest som Næring
Prosjektperiode 1/9-2010 – 1/9-2012

Prosjektleder Gry Løberg

Prosjektets 5 delprosjekter

1.Færre ulykker. Øke sikkerheten og avklare 
ansvarsforhold 

2.Færre konflikter. Redusere antall konflikter, særlig 
knyttet til turridning 

3.Forskriftsmessig gjødselhåndtering. Alternative 
måter å utnytte og håndtere gjødsel 

4.Økt bruk av hest for å pleie kulturlandskapet. 
Utnytte beitearealer, unngå gjengroing, styrke 
jordvernet og øke bruk og vedlikehold av 
driftsbygninger 

5.Mer regional samhandling. Flere lokale leverandører 
leverer produkter og tjenester inn mot 
hestenæringen, oversikt over avløsere 
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Utfordringer med jorda mange steder

• Pakking av jorda pga større maskiner
• Jorda drenerer dårligere

• Overflateavrenning
• Erosjon 
• Forurensning

• Ensidig planteproduksjon med manglende tilførsel av organisk materiale
• Redusert biologisk liv i jord
• Økt fare for erosjon
• Jorda klarer ikke holde på næringsstoffer, de vaskes lettere ut

• Problemene kan bedres bl.a. med tilførsel av husdyrgjødsel og kompost.

Levende matjord –
Buskerud Økologisk 
foregangsfylke

• En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs 
ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur 
reduseres, jordpakking tiltar og avlinger reduseres, 
gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i 
Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke 
«Levende Matjord» i 2010. Prosjektet varer ut 2018.

• Flere kurs, seminarer og utprøving av nye metoder

• Tilførsel av mikrober - oppformering i vanntanker

• Komposteringsprosjekter i samarbeid med bl.a. NLR 
Viken og Østafjells

• Jordvelferdsår
• Pionerblanding – planteblanding med dype 

røtter for å løsne på pakkskader
• Drenering – på arealer som har dårlig drenering
• Kompostering – på alle arealer

• Resultater viser større avlinger, bedre plantehelse og 
mindre avrenning/forurensning
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Hestegjødsel er ofte 
en ressurs som ses på 
som et avfallsproblem

• Hestegjødsel er gull verd:
• for å øke humusinnholdet i

jorda
• for å redusere avrenning
• for å øke det biologiske livet

i jorda
• for å øke avlinger
• for å øke plantehelse

Hestegjødsel 
inneholder en del flis

• Aerob kompostering – med 
luft

• Ferdig omdannet i løpet av 
sommeren
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Rankekompostering –
En effektiv form for aerob kompostering

Kompostering i 
passiv haug

• Anaerob kompostering – uten luft

• Tar lang tid, gjerne noen år
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På skogen
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Samme eiendom, nytt sted 5 år senere
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Flyfoto 2017

Lagt
innover en
nedlagt
vei, langs
en bekk
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Terrasser med delvis omdannet hestegjødsel

X
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Døde trær

Dødt tre
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Gjødselvann

Regelverk for 
gjødselhåndtering

Vi har en forskrift i dag, men ny er 
på høring.

Vi tar med litt om begge to
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Forskrift om gjødselvarer 
m.v. av organisk opphav. 

• Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har 
utarbeidet to forskrifter som skal erstatte 
gjeldende forskrift. 

1. Forskrift om produksjon, omsetning og 
import av gjødselvarer av organisk 
opphav og visse uorganiske gjødselvarer

2. Forskrift om lagring og bruk av gjødsel og 
plantenæring

• Forslaget til revidert gjødselregelverk ble 
sendt til departementene 15. mars. Etter 
videre avklaringer der vil regelverket bli sendt 
ut på høring før det blir tatt en endelig 
beslutning.

Kort fortalt

• Pass på at du ikke lagrer hestegjødsel slik at det er fare for avrenning 
mot vassdrag

• Hestegjødsel kan lagres direkte på bakken, men skjermes mot 
overflatevann og avrenning. Kommunen kan sette nærmere krav til 
skjerming mot nedbør.

• Det er kran til gjødselplan om du skal bruks gjødsla selv. Du må ta 
jordprøver for å få utarbeidet en gjødselplan. Ta kontakt med 
landbrukskontoret for informasjon.

• Det er krav om spredetidspunkt og at det skal moldes ned innen få 
timer.

• Spredearealkrav. I dag  2 dekar pr hest, kan bli 2-3 avhengig av alder 
og størrelse.

• Skal du ikke bruke gjødsla selv er det krav om godkjent mottak og at 
du har 5-årig skiftelig avtale. Mattilsynet godkjenner mottak.
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Pass på vassdrag

Gjeldende forskrift
§ 18.Plassering av anlegg og 
avstandskrav for husdyrgjødsel 
og avløpsslam
• Anlegg for husdyrhold og 

lagring av 
husdyrgjødsel/avløpsslam må 
ikke plasseres på flomutsatte 
områder eller så nær vassdrag, 
brønn eller annet 
vannforsyningssystem at det 
medfører fare for forurensning.

• (…)

Ny forskrift
• § 5. Avstandskrav for 

gjødselanlegg og 
driftsbygninger 

• Driftsbygninger for husdyrhold 
og anlegg for lagring av 
organiske gjødselvarer må 
plasseres i trygg avstand fra 
vannforekomster slik at det ikke 
medfører fare for forurensning. 

• Ved plassering må det legges 
vekt på topografi, vegetasjon og 
vindretning slik at 
luktproblemer begrenses.

Kan lagres på bakken, men skjermes mot 
overflatevann og avrenning

Gjeldene forskrift
§ 19.Krav til ulike lagertyper
• (…)
• Gjødselvare med mer enn 25% tørrstoff, 

og som omdannes under 
lagringsperioden, kan lagres direkte på 
bakken. Slike hauger skal skjermes mot 
overflatevann. Kommunen kan stille krav 
om skjerming mot nedbør.

• Utendørs drift på talle/utegarder må 
innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en 
enkel måte fra foringsplasser, hvileplasser 
og eventuelle trafikkarealer mellom disse. 
Væskeoverskudd skal samles opp og lagres 
dersom det kan medføre fare for 
forurensning.

• (…)

Ny forskrift
• § 9. Lagring og plassering av tørre 

organiske gjødselvarer direkte på bakken 
• Organiske gjødselvarer med mer enn 25 

prosent tørrstoff kan lagres direkte på 
bakken. Lagringen skal skje på steder hvor 
grunnforholdene gir god infiltrasjon, og i 
trygg avstand fra vannforekomster. Gjødsla 
må kunne fjernes på en enkel måte. 

• Organiske gjødselvarer som omdannes i 
lagringsperioden skal skjermes mot 
overflatevann. Slik gjødsel kan ikke lagres 
lenger enn 3 år. 

• (…)
• [Myndigheten] kan stille krav om 

skjerming mot nedbør eller annen 
plassering av gjødselvaren for å begrense 
avrenning. 
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Lager til flytende husdyrgjødsel

Gjeldende forskrift
§ 20.Spesielle krav til lager for 
husdyrgjødsel
• Lager for husdyrgjødsel skal ha 

tilstrekkelig kapasitet slik at gjødsla 
kan lagres fram til spredning i den 
tillatte perioden. Lageret må i 
tillegg ha kapasitet til å oppbevare 
eventuell gjødsel som måtte ligge 
igjen i lageret etter siste utkjøring. 
Lagringskapasiteten skal være 
minimum 8 måneders produksjon.

• Gjødsel fra utegarder og 
pelsdyrhold skal fjernes 
regelmessig, og minst en gang i 
året.

• (...)

Ny forskrift

§ 13. Krav til lagerkapasitet 

• Foretaket skal disponere 
tilstrekkelig lagerkapasitet til at 
husdyrgjødsel kan lagres frem til 
spredning eller annen lovlig 
omsetning. Lagerkapasiteten 
skal minimum være 8 måneder 
for egen produksjon av flytende 
husdyrgjødsel. Foretaket må 
kunne dokumentere tilstrekkelig 
lagerkapasitet.

• (...)

Krav til gjødselplan

Gjeldende forskrift

§ 22.Gjødslingsplan

• Bruk av gjødselvarer etter 
denne forskrift på 
landbruksarealer skal inngå i 
gjødslingsplan, jf. forskrift om 
gjødslingsplanlegging.

Ny forskrift

§ 19. Gjødsling etter arealets behov 
• Bruk av gjødselvarer skal, når 

ikke annet er bestemt i denne 
forskriften, tilpasses arealets 
gjødslingsbehov. 

• Bruken skal følge av en 
gjødslingsplan. 

• Bestemmelsene i andre ledd 
gjelder ikke for 
jordbruksvirksomheter med 5 
gjødseldyrenheter eller mindre, 
og som ikke tar imot 
gjødselvarer utenfra. 
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§ 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.

Gjeldende forskrift
§ 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.

• (…)

• 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.

Ny forskrift

§ 16. Godkjent spredeareal 

• Spredning av gjødselvarer kan 
bare skje på godkjent 
spredeareal. Som godkjent 
spredeareal regnes alltid 
fulldyrket og overflatedyrket 
jord. 

• (…)
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2. Gjødseldyrenheter (GDE)

• En gjødseldyrenhet tilsvarer en 
utskilt mengde fosfor på omlag 
14 kg i husdyrgjødselen. Antall 
gjødseldyrenheter beregnes i 
henhold til vedlegg 2. 
Mattilsynet kan fastsette antall 
dyr pr. gjødseldyrenhet for 
dyreslag og produksjonsformer 
som ikke omfattes av denne 
forskriften.

• (..)

3. Spredning/nedmolding

• Husdyrgjødsel spredd på åpen 
åker skal moldes ned straks og 
senest 18 timer etter spredning.

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

Gjødseldyrenhet 

• Pr i dag utgjør en gjødseldyrenhet gjødsel fra to hester.
• Ny forskrift som er på høring foreslår å endre denne

• Hester under 3 år, ponnier, 3 hester pr gjødseldyrenhet
• Hester over 3 år, 2 hester pr gjødseldyrenhet
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Strø sammen med hestegjødsel kan bli store mengder over tid

Planlegge 
bygging av 

stall
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Plan for håndtering

• Midlertidig lager ved
stallen

• Pløye ned direkte

• Kompostering

• Planen vil bli påvirket av
hva slags strø man 
bruker

Mulig løsning på mellomlager
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Mellomlager

En enkel haug bak stallen

• Viktig at haugen ligger 
slik til at du let kan fjerne
den igjen når den er
omdannet. 

• Kravet vil sannsynligvis
bli I løpet av tre år.
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Pløye direkte 
ned

• Tar en del tid før
næringsstoffene kan nyttegjøres. 

• Mikroorganismene forbruker en
del nitrogen for å bryte ned
flisen, og du får dermed ikke nok
nitrogen til plantene. 

• Gårdbrukere som pløyer ned
gjødsel og flis ukompostert, 
bruker vanligvis å gjødsle med 
kunstgjødsel i tillegg de første
årene. 

• Å pløye ned er bra for 
jordstrukturen.

Kompostering 

• Anaerob kompostering

• Omdannes i løpet av 3-5 år

• Rikelig med oksygen til mikroorganismene

• Disse er også ønskelig å ha i jorda seinere

• En aerob kompostering ivaretar 
næringsstoffene i komposten

• Lukter ikke

• Er meget verdifull både som 
jordforbedringsmiddel

• Innehar mye næringsstoffer som plantene kan 
nyttegjøre seg. 

• Det vil være en fordel å slå seg sammen med 
flere om å kompostere anaerobt, eventuelt kan 
du også sende møkka til noen som vil ta seg av 
den jobben.

• Aerob kompostering

• Omdannes i løpet av 2-3 mnd

• Anaerob kompostering er å la gjødsla 
ligge i haug eller ranke over tid. 

• Frigjør en del gasser i form av metan

• Kan lukte

• Vil også tiltrekke seg fluer. 

• Den vil inneholde næringsstoffer, men 
ikke like mye som den som er 
kompostert aerob, da det er et 
næringstap til luft i form av metangass. 

• Anbefales at haugen vendes årlig.
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Rankekompostering –

Riktig håndtering av hestemøkk 
er viktig for å forhindre 

forurensing, ta vare på den 
viktige ressursen som hestemøkk 
er til å forbedre jordstrukturen, 

og å tilføre viktige 
mikroorganismer og 

næringsstoffer til jorden. 

I hestenæringen vil miljøhensyn 
og estetikk også være en av 

konkurransefaktorene.
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Gjødsel i luftegårder 
m.m.

• Det er krav om å rydde opp, skjerming fra 
overflatevann og avrenning også i 
luftegårdene

• Og husk at det også skal være trivelig for 
hestene
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Mekanisering av 
gjødselhåndtering

Utfordringer

• Det er en forhøyet risiko for belastningsskader 

• Møkking som gjøres på tradisjonelt vis, kan 
deles inn i ulike arbeidsoppgaver som:

• Møkke
• Trille trillebår til gjødsellageret
• Tippe
• Gå tilbake til stallen
• Annet
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Hva påvirker tidsbruk 
med møkking

• Hvordan stallen er utformet

• Hvor langt det er til gjødsellageret

• Hvordan gjødsellageret er utformet

• Hvor stor trillebåren er

• Hvor sterk en er

• Hva slags greip en bruker

• Hvor god teknikk en har på å utføre selve 
jobben.

Mekanisering

• En elektrisk kjerre å 
transportere gjødselen i 

• En skinne i taket hvor du 
henger en vogn som du 
enten dytter eller har en 
elektrisk motor på 
(denne kan også brukes 
ved grovfortildeling).

• Og det er også en 
mulighet å bruke et 
transportbånd som 
transporterer ut gjødsla 
for deg
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• Om en har en gjødselhaug en skal tippe i vil det 
være en fordel å bruke tyngdekraften til hjelp. 

• Det er mye lettere å tippe trillebåren over en kant 
og ned på en haug eller i en konteiner, enn å trille 
inntil haugen og tippe der. 

• Bruker vanligvis trillebår og greip

• Det er mulig å mekanisere gjødselhåndteringen:

• Bruke maskiner i løsdriften

• Ha flyttbare skillevegger mellom bokser

• Ute på beiter og paddocker med en gjødselsamler

Viktig å huske

• Arbeidsflyt

• Mekanisering

• Lager til:
• Strø
• For
• Gjødsel
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Trenger ikke bare 
bygge tradisjonell 
stall med bokser

• Løsdrift

• Utegang

• Aktiv stall
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Oppsummering

Hestegjødsel er en viktig ressurs å tilføre jorda 
for å forhindre forurensning, øke avlinger og 
skape en god jord med et godt økosystem

Lagring av hestegjødsel må skje på 
forskriftsmessig måte. Feil lagring og feil bruk 
vil kunne føre til forurensning.

Det er mange lure løsninger for å håndtere 
hestegjødsel. Vanligst er å ha en haug, en 
platting eller en kontainer.

Se på gjødselhåndteringen i forbindelse med 
planlgging av stallen. 

Tenk også på om du kan mekaniseres 
gjødselhåndtering, her er det mye å spare i det 
lange løp


