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RESULTAT AV POLITISK BEHANDLING - LOKAL FORSKRIFT OM AVGRENSING AV 
SPREDEPERIODE FOR HUSDYRGJØDSEL OG ANNEN ORGANISK GJØDSEL  
 
Forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel ble 
vedtatt innført i Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner.  
 
Bakgrunn 
I Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Rogaland er avrenning fra landbruket 
identifisert som en av hoved påvirkningene/ forurensningskildene i vannforekomstene i 
regionen. Det må derfor iverksettes en rekke tiltak innenfor sektoren dersom miljømålene skal 
nås.  
 
For å nå fastsatte krav for vannkvalitet i hht. Regional plan for vannforvaltning i vannregionen 
Rogaland må det strengere krav til spredetidspunkt til for å hindre utlekking av fosfor og andre 
næringsstoff fra landbruk i vassdragene på høsten. Dette er ett av flere forslag tiltak for å 
redusere tilførselen av forurensende næringsstoffer til Jærvassdragene og er i tråd med 
Regionalt tiltaksprogram for vannregionen Rogaland jfr. tabell 15 aktuelle juridiske virkemiddel 
i landbrukssektoren. 
 
Saken ble først fremmet av arbeidsgruppen i Jæren vannområde i møte 30.november 2016. 
Det ble utarbeidet et forslag til lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for 
husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.  
 

Forskriften hjemles i medhold av § 23 Spredetidspunkt i forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav.  
 
Forskrift om organisk gjødsel  
§ 23. Spredetidspunkt siste ledd  

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.  

 

Slik forslaget foreligger likestilles nedmolding og overflatespredning. I begge tilfellene må det 
søkes om dispensasjon fra kommunen mellom 1. september og 1. november. Kommunen kan 
dispensere både fra sentral og lokal forskrift. 
 
Jæren vannområdeutvalg anmodet kommunene i Jæren vannområde om å vedta å sende 
forslag til felles lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen 
organisk gjødsel på høring 06.04.2017. Politiske utvalg i Kommunene i Jæren vannområde 
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Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå vedtok å legge 
forskriftsforslaget ut på høring.  
 
På grunnlag av innkomne uttalelser til høringen ble det laget en oppsummering av innspillene 
og det ble foretatt noen mindre justeringer før saken ble oversendt kommunene for endelig 
behandling i politiske utvalg og kommunestyrene, 07.12.2017.  Innkomne uttalelser ble referert 
og kommentert overfor de politiske utvalgene og kommunestyrene i saksframstillingen til 
kommunene.  
 

Kommunene i Jæren vannområde har hatt saken opp til politisk behandling med følgende 
utfall: forskriften ble vedtatt i kommunene Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg. 
Gjesdal kommunestyre vedtok å utsette å eventuelt innføre en lokal forskrift til nasjonal 
forskrift foreligger, dog senest innen et år fra den 12.3.2018. Utvalg for plan og miljø i Sola 
kommune vedtok at Saken utsettes i påvente av den nasjonale forskriften. Klepp 
kommunestyre vedtok å utsatte saken. 
 
Oppsummert: 5 av 8 kommuner i Jæren vannområde har vedtatt forskriften 3 kommuner har ikke 

vedtatt forskriften.  

Forskriften er Kunngjort i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2018-05-24-1037  

Kommunene som har vedtatt forskriften bør kunngjøre denne på kommunens nettside. 

Koordinator for Jæren vannområde vil kunngjøre forskriften i Vannportalen og etter avtale med 

kommunene i lokale aviser. 

Spørsmål kan rettes til sekretariatet i Jæren Vannområde randi.storhaug@klepp.kommune.no 
 
Vedlagt følger: Forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk 
gjødsel, Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner, Rogaland 
 
 
Klepp kommune, 02.07.2018 
 
 
 
 
 
Randi Storhaug 
Koordinator Jæren vannområde 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Rogaland  
Rogaland Fylkeskommune  
Rogaland Bondelag  
Mattilsynet  
NVE 
Arild Børge Skjæveland, Leder i Jæren vannområdeutvalg 
Anne Grethe Cazon, Randaberg kommune  
Kristin Bringedal, Stavanger kommune 
Sissel Bryne Hedland, Sola kommune 
Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune 
Brit Jorunn Haslemo, Sandnes kommune 
Ingvild Kjosavik, Sandnes kommune 
Gudrun Kristensen, Gjesdal kommune  
Svein Oftedal, Klepp kommune 
Yvonne van Bentum, Time kommune 
Kirsten Smedvik, Time kommune 
Halldor Gislason, Hå kommune  
Vegard Næss, Rogaland Fylkeskommune  
Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland  
Ørjan Simonsen, Fylkesmannen i Rogaland 
Marit Epletveit, Rogaland Bondelag  
Olaf Gjedrem, Frivillige tiltak i landbruket  
Olav Husveg, Frivillige tiltak i landbruket 
Sven-Kato Ege, Koordinator for Haugalandet vannområde  
Jarle Lunde, Koordinator for Ryfylke vannområde 
 
 
 
 
 


