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Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng 2018 Myran, gnr/bnr 0033/0004
Saken er behandlet med vedtaksnr. 194/18 etter myndighet delegert til sektorsjef SKU
Bakgrunn for saken/saksopplysninger:
Det vises til søknad fra Oddbjørn Kaasa, mottatt 21.9.2018. Det søkes om forlenget frist for
spredning av husdyrgjødsel på eng.
Det søkes om å få sprede husdyrgjødsel på eng, frem til 01.10.17 på gnr/bnr 33/4 med leid areal i
Meråker kommune.
Søknaden blir å vurdere etter FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk
opphav § 31, 3. ledd, jfr. samme forskrifts §§ 23 og 24 nr. 3.
Vurdering:
Lagring og spredning av husdyrgjødsel reguleres av ”Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav”
av 4.7.2003, kapittel 6 og 7. Samme forskrifts kapittel 8 omhandler generelle bestemmelser herunder
tilsyn, dispensasjon og straffereaksjoner.
Husdyrgjødsel skal så langt det er mulig spres i perioden fra våronnstart til 1. september og
fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til, jfr. forskriftens §§ 23 og 24 nr. 3. Kommunen kan i
særlige tilfeller gi dispensasjon fra forskriften, jfr. § 31, 3. ledd.
Man har erfaring for at 2. slåtten i Meråker normalt kommer såpass seint at det blir knapt om tid
for spredning av husdyrgjødsel på eng innen den fristen som er fastlagt i den sentrale forskriften.
For framtida kan det tenkes at det blir vanlig med mer regn om sommeren, eller tørke slik at
jordbruksdrifta må tilpasses dette. Utfordringene rundt dette med riktig bruk av husdyrgjødsla
kan løses ved større areal med åpen åker fra våren og utvidelse av lagerkapasiteten.
Hovedregelen er at bare fulldyrka arealer skal nyttes til spredning av husdyrgjødsel. Dette anses
ikke som noe problem i denne saken, da eiendommen rår over tilstrekkelig med spredeareal.
Ut i fra at husdyrgjødsel representerer et forurensingspotensiale er det viktig at spredning kun
gjøres på areal som på grunn av sin beliggenhet har minst mulig risiko for avrenning til vassdrag
eller grunnvatn. Det må derfor tas tilstrekkelig hensyn til vannkilder og drensavløp til vassdrag.
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Spredningen må avpasses etter vær og temperaturforhold slik at luktproblemene for
omkringliggende bebyggelse også blir så små som mulig.
Når det gjelder de arealene som Myran leier på Tømmeraasen søndre på Tømmeråsegga og de
arealene som er satt i stand i Grustaket er det ikke noen problemer med avrenning til vassdrag.
Dette er dessuten arealer som trenger tilførsel av husdyrgjødsel.
Vekstsesongen 2018 har vært preget av tørke fram til august. Høsten ser ut til å bli mild og
fuktig, og ut i fra lokale forhold antas det å være tilstrekkelig plantevekst ennå ei tid utover til å
kunne ta opp de næringsstoffene som tilføres gjennom spredning av moderate mengder med
husdyrgjødsel.
Det er i dette tilfelle vurdert å foreligge tilstrekkelig med særlige grunner for å kunne gi dispensasjon
fra gjeldende bestemmelser om spredetidspunkt for husdyrgjødsel og forlenge fristen fram til
01.10.2017.
Man minner samtidig om at spredning av husdyrgjødsel kan skje helt fram til 01.11 såframt gjødsla
blir nedmoldet /arealet pløyd etterpå. Slik sein spredning forutsetter at jorda ikke er frosset eller
dekket med snø på spredetidspunktet.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav § 31, 3. ledd, jfr. samme
forskrifts §§ 23 og 24 nr. 3 gis det for eiendommen ”Myran” gnr/bnr 33/4 dispensasjon for spredning
av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding fram til 01.10.2017.
Dispensasjonen gjelder for
 De fulldyrka engarealene på gnr/bnr 33/4 med leide arealer.
 spredning av husdyrgjødsel i moderate mengder, maks. 3 tonn pr dekar.
Det er et vilkår at:
 Spredningen ikke medfører forurensing av grunnvann eller vassdrag
 Det utvises størst mulig hensyn til naboskapet når det gjelder lukt.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne
det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.
Med hilsen
Torhild Saltvik Aarbergsbotten
sektorsjef

Anne Marie Haneborg
utmarkskonsulent
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