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-EN RESSURS, ELLER ET PROBLEMAVFALL?

HESTEGJØDSEL



Vannområde Leira-Nitelva er et interkommunalt sammarbeid 
mellom kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, 
Fet, Sørum, Nittedal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Gran 
og Lunner.

Vannområdet jobber med vannforskriften, og målet er å 
få god økologisk tilstand i alle bekker, elver og innsjøer i 
vannområdet innen 2021.

For å kunne få bedre vannkvalitet er det viktig at kommunene 
jobber tett sammen, og at det jobbes på mange ulike områder 
samtidig, blant annet landbruk, kommunalteknikk, og spredt 
avløp.

Foto forside: Gerd Lithun
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1.  Hvor for er hestemøkk ett 

 problem for våre vassdrag?

I Norge har vi mye vann, og det er ofte av god kvalitet. 

Men vannet er også under press fra mange ulike sider, 

og spesielt i landbruks- og byområder er vannkvaliteten 

gjerne av dårligere kvalitet. Avrenning fra møkk/gjødsel 

fra ulike dyr kan i enkelte områder være et stort problem, 

og her er møkk fra hest en kilde det ikke er helt kontroll 

på. Tidligere tider var det vanlig å dumpe hestemøkk i 

naturen, noe det er forbudt å gjøre i dag.

Hestemøkk er et problem for våre vassdrag ved at 

det lekker ut næringsstoffer som fosfor, og bakterier 

til vassdragene. Det er spesielt to områder som er 

problematiske, og det er innhegninger som er utsatt for 

hard slitasje, og oppsamlinger av hestemøkk som ikke er 

lagret på rett måte. Fosfor vil da lekke ut i bekker og elver, 

og føre til at vannet blir overgjødslet.  Overgjødsling 

fører til en masseopplomstring av giftige alger, som når 

de dør vil falle ned til bunn. Nedbrytningen av disse 

algene krever mye oksygen, og kan til slutt føre til at 

vannplanter og dyr i vannet kveles og dør. Fra hauger/

oppsamlingsplasser av hestemøkk vil det også lekke 

e.coli-bakterier (tarmbakterier) ut i vannet. Dette kan i 

verste fall føre til sykdom hos dyr og mennesker.

For å unngå at det lekker ut fosfor og 
bakterier fra hestemøkk kan man :
• Minske mengden med kraftfor

• Ha underlag av grus på overflater med stor 

tråkk-belastning

• Ha en grønn kantsone rundt innhegningen 

som fanger opp fosfor.

• Ha rutiner så hestene gjør fra seg innendørs 

der det er mulig.

• Lagre gjødselen på riktig måte

• Legge innhegningene vekk fra 

vassdragene.    

Bilde 2. Foto: Hans Olav Sømme

Bilde 3. Hestemøkk ned i bekk. Foto: Nina Lynnebakken
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2.  Hestegjødsel - 

en viktig ressurs!

Hestemøkk blir ofte sett på som et problem, men kan ved enkle grep bli en viktig ressurs. Hestegjødsel inneholder 

nemlig viktige næringsstoffer som plantene trenger, og har en økonomisk verdi ved at den kan erstatte og 

supplere kunstgjødsel.

På arealer der det er brukt husdyrgjødsel blir det i tillegg:

• høyere moldinnhold

• bedre jordstruktur

• høyere biologisk aktivitet

• større frigjøring av næringsstoffer fra jorda.

Bilde 4. Hester og gjødselhaug. Foto: Raasok.
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2.1 Lagring av hestegjødsel
Lagring av hestegjødsel kan gjøres på flere måter. Det viktigste å huske på er at gjødselen skal være beskyttet 

mot overvann, slik at næringsstoffer ikke renner av gårde og forurenser vassdrag. For å forhindre dette anbefales 

det å lagre gjødselen på et fast dekke eller/og ha tak over.

Et gjødsellager med vegger skjermer møkk mot innsyn, og gjør at det ser mer ryddig ut. Samtidig blir det enklere 

når det skal lastes opp og fraktes videre. Det er viktig å huske på at plattingen under gjødselen er flat eller heller 

innover slik at avrenning fra gjødselhaugen ikke siver ut av lageret.

2.2 Hva gjør vi med hestegjødselen?
Det aller beste er å kunne nyttigjøre seg av hestegjødselen som jordforbedringsmiddel og plantenæring. Men 

det er også muligheter for å bruke den som biobrensel.

Pløye direkte ned

Å pløye hestegjødselen direkte ned vil gjøre at det tar en del tid før næringsstoffene kan nyttigjøres. Fordi 

forholdet mellom karbon og nitrogen er stort på grunn av strøet. Dette gjør at mikroorganismene forbruker 

en del nitrogen for å bryte ned flisa, 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. Å pløye ned er bra for 

jordstrukturen, fordi det tilfører organisk materiale til jorda.

3 .  Løsningsforslag for  

 gjødselshåndtering

Bilde 5 og 6 viser henholdsvis gjødsellager med tett gulv og vegger, og gjødselplate med fall. Foto: Rådet 
for Drammensregionen
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Kompostere

Hestegjødsel med mye strø av sagflis har normalt dårlig gjødslingseffekt i fersk tilstand. For å kunne få best 

mulig effekt ut av hestegjødselen til jordforbedring er det derfor nødvendig med omdanning/kompostering 

av møkka før bruk. Det er en fordel å legge gjødselen på et fast dekke, noe som vil redusere faren for avrenning 

og gi enklere håndtering. Det blir også anbefalt å bruke underlagsmateriale av bark for å kunne lede bort 

avrenningsvann bedre, men også for å unngå nedkjøling av komposten langs bakken. 

Kompostering kan skje på to måter

• Aerob kompostering

• Anaerob kompostering

Gjødselhåndtering inneholder flere 
m omenter:
• Hvordan man frakter gjødsel fra stallen 

eller luftegården til lageret

• Hvordan man lagrer gjødsel

• Hva man deretter velger å gjøre med 

gjødselen

Aerob kompostering er kompostering hvor mikro-

organismene får tilgang til rikelig med oksygen slik at 

de får gjort jobben med å bryte ned hestemøkken. Disse 

mikroorganismene er også viktige å ha i jorda senere. 

En aerob kompostering ivaretar næringsstoffene i 

komposten, den lukter ikke, er meget verdifull både som 

jordforbedringsmiddel og innehar mye næringsstoffer 

som plantene kan nyttigjøre. Aerob kompostering kan 

gjøres i løpet av 2-3 måneder. 

Anaerob kompostering er å la gjødsla ligge i haug eller ranke over tid. Denne kompsteringsmetoden frigjør en 

del gasser i form av metan, den kan lukte og den vil også tiltrekke seg fluer. Den vil inneholde næringsstoffer, 

men ikke like mye som den som er kompostert aerobt, da det er et næringstap til luft i form av metangass. 

Anaerob kompstering kan ta noen år. For å skille et kompostlager fra et deponi, anbefales det at haugen skal 

vendes årlig.

Det er viktig at gjødsellageret dimensjoners i forhold til behovet. Her er det vist anaerobe komposteringsbinger.

Hestegjødsel lar seg lett kompostere uten noen tilførsel av andre avfallsfraksjoner. Prosessen starter raskt av seg 

selv.  Enkel oppfølging basert på vending eller kompressorlufting, temperaturmålinger og tilførsel av fukt gir et 

porøst sluttprodukt. For å ende opp med et stabilt jordforbedringsprodukt må prosessen følges opp, og

Bilde 7, 8 og 9 viser kompostbinger som passer for henholdsvis 1-3 hester, 5-10 hester og 10-40 hester. Foto: Gry Løberg
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Opprettholdelse av fuktighet og luftinnholdet er det viktigste.

Biobrensel

I Norge brukes hestemøkk som biobrensel noen få steder. Hestegjødsel som skal brukes til biobrensel skal være 

tørr og skjermes mot nedbør. Derfor må det være tak over lageret. Gjødselen må lagres i konteiner på 10-15m3 

eller litt større, og sendes til forbrenning ukentlig. Det er også viktig at hestemøkka kun inneholder møkk og flis, 

og er fri for hyssing, plast, hestesko m.m. Dette alternativet egner seg best til større staller som klarer å fylle en 

konteiner på en uke.

Betydning av type strø

Flis og spon er mest brukt til hest. Ulike typer strø vil ha sine fordeler og ulemper med blant annet tanke på 

mengde gjødsel, komposterbarhet, gjødslingsprodukt, absorbsjonsevne, pris, “stallmiljø”, arbeidsmengde osv.

Biopellets og biostrø er miljøvennlig, men forholdsvis kostbare nye typer strø. De gir et godt gjødslingsprodukt 

med rask omdanning og med mange andre gode egenskaper. 
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4.  Regelverk

3.1 Lovlig lagring av hestegjødsel; hvor og hvordan.

Reglene om hvor og hvordan gjødsel skal lagres er hjemlet i forskrift om gjødselsvarer m.v. av organisk opphav 

(gjødselvareforskriften) og forurensningsloven.

Formålet med disse reglene kan deles i to:

• Reglene skal bidra til å forhindre at kvaliteten på gjødselen forringes

• Reglene skal bidra til å forhindre at gjødsellagring og bruk fører til forurensning.

3.2 Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav (gjødselvareforskriften)

Steder hvor det er forbudt å lagre gjødsel

Forskriftens § 18 gir regler for hvor det ikke er lov til å lagre hestegjødsel. Det er ikke lov å lagre gjødsel på 
flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for 
forurensning.

Hvordan skal hestegjødsel lagres?

I gjødslevareforskriften § 19 finnes bestemmelser som omtaler hvordan gjødsel lagres lovlig. Det følger av 

denne bestemmelsen at hestegjødsel kan lagres direkte på bakken, men at den må skjermes mot overflatevann. 

i tillegg kan kommunen stille krav om at gjødselen skjermes mot nedbør. Gjødselen kan kun lagres frem til 

spredning jf. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 20.

Landbrukskontorene vil anbefale at gjødselen lagres på et tett underlag hvor overflatevann ikke kan komme til. 

I tillegg bør man dekke til gjødselen, slik at den skjermes mot nedbør. Det kan være fornuftig å lage en enkel 

konstruksjon bestående av en betongplate og et tak. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at et slikt tiltak kan være 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og jordloven. Ta derfor kontakt med ditt lokale landbrukskontor før 

et slikt anlegg eventuelt anlegges.

Hvordan skal hestegjødsel brukes? En ressurs eller avfall?

Det som er viktig å vite for hesteeier, utover hvordan gjødselen skal lagres, er hvordan den lovlig kan brukes til 

jordforbedring ved å pløye ned materialet. Og videre, dersom hesteeieren ikke har tilgjengelig spredeareal, hvor 

gjødselen kan levers.

Det er ikke lovlig å deponere hestegjødsel i terrenget eller la det ligge på bakken i årevis. Rent generelt kan 

man si at hestemøkk vil måtte regnes som avfall, dersom den ikke tenkes brukt til gjødsel og den fremstår som 

kassert/overflødig.
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Bruk av hestemøkk som gjødsel 

For å spre hestegjødsel på dyrka areal, er det etter gjødselvareforskriften krav om å ha minimum 2 dekar 

tilgengelig spredningsareal per hest. Mengden skal tilpasses gjødslingsbehovet på arealet, og dokumenteres i 

gjødslingsplanen. Spredningsareal må være fulldyrka eller overflatedyrka jord. Kommunen kan også godkjenne 

spredning på innmarksbeite. Det er uansett ikke lov til å bruke hestegjødsel i utmark eller på jorddeponi. 

Hestegjødselen må spres på overflaten eller blandes i topplaget, altså i plantenes rekkevidde, slik at næringsstoff 

fra gjødselen blir tilgjengelig for plantene.

Dersom man ikke har spredeareal selv, eller man ikke har nok spredeareal, kan man leie areal til spredning fra 

nærliggende landbrukseiendommer. I så tilfelle må det inngås en skriftelig avtale på minimum 5 år jf. Forskrift 

om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 24. Alternativt kan man inngå avtale om levering av hestemøkk til 

en bonde som har behov for mer gjødsel, og som selv sørger for spredningen. En slik avtale trenger man ikke 

inngå for en bestemt tidsperiode. Dersom et av disse alternativene velges skal man sende en kopi av avtalen til 

det lokale landbrukskontoret.

Gjødsling skal tilpasses arealet sitt behov for gjødsel jf. forskrift om gjødslingsplanlegging.: I hestegjødsel med 

28 % tørrstoff regner en per tonn 3,5 kg N (nitrogen), 1 kg P (fosfor) og 5 kg K (kalium). Maks mengde per daa bør 

være 2,5 tonn på eng og opptil 4 tonn i åker.

Det er best at gjødselen blir spredt tidlig om våren. Dersom det er mye klumper kan en harve over med en 

moseharv. En tar best vare på næringsstoffene dersom en sprer møkken over størst mulig areal. I kommunene 

som inngår i vannområdet er det lovlig å spre gjødsel fra 15. februar til 1. oktober uten nedmolding/nedfelling. 

Det er ikke tillatt å spre gjødsel på snødekket eller frossen mark. Dersom gjødselen moldes eller felles ned, kan 

dret gjødsles frem til 1. november.

Levering av gjødsel til godkjent mottak

Hvis hestemøkken ikke skal brukes som gjødsel må møkken leveres til et godkjent mottak. Et godkjent mottak 

er et anlegg som har konsesjon til å ta i mot hestegjødsel og annet organisk avfall.

Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon om hvor slike godkjente mottak finnes. 

Bilde 10. Foto: Ida Frantzen Gjersem
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Høyre. Bilde 11, 12, 13 
og 14. Ulovlig lagring av 
hestemøkk.
Foto: øverst og nederst til 
venstre: Bergen kommune 
midten til høyre: Nina 
Lynnebakken, nederst til 
høyre: Ida Frantzen Gjersem

Hesteeier og grunneier vil bli holdt ansvarlig dersom hestegjødsel lagres eller brukes på en 

måte som er i strid med regelverket, og man er selv ansvarlig for å finne løsninger som ikke 

innebærer forurensning eller ulovlig deponering av gjødsel. På forespørsel fra kommunen 

eller Fylkesmannen, må man kunne vise dokumentasjon på bruk av husdyrgjødsel 

(gjødselplan) eller levering til godkjent anlegg. Blir gjødselen levert til en bonde må bonden 

også kunne vise til en slik avtale og dokumentere bruken i gjødselplanen sin.

Kommunen fører tilsyn med at regler for lagring og bruk av husdyrgjødsel følges. I 

mindre alvorlige tilfeller vil det være forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

som regulerer hvilke reaksjoner kommunen vil iverksette. I slike tilfeller vil den ansvarlige 

kunne få pålegg om å rette forholdene. Dersom pålegget ikke blir fulgt, vil kommunen 

kunne gi en tvangsmulkt for å sikre at pålegget blir etterfulgt. Kommunen kan foreta trekk 

i produksjonstilskuddet ved brudd på forskriftens bestemmelser.

5 .  Konsekvenser dersom 

regelverket ikke overholdes

I mer alvorlige tilfeller vil forurensningsloven regulere hvilke reaksjonsmuligheter hesteeier og grunneier kan 

bli møtt med.  Også etter denne loven vil kommunen kunne gi pålegg om retting av forholdene. Dersom et slikt 

pålegg ikke blir fulgt kan kommunen ilegge tvangsmulkt. Alternativt kan kommunen sørge for at de ulovlige 

forholdene blir rettet på den ansvarliges regning. Ved alvorlige tilfeller kan kommunen også anmelde forholdene 

til politiet. 
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6.  Oppsummering

1. Hestegjødsel kan lagres ute på egnet sted som ikke er utsatt for overflateavrenning, helst på fast dekke og 

tildekket.

2. Gjødselen skal spres på eng eller åker i vekstsesongen, dvs. fra våronnstart til 1. oktober. Ved nedmolding er 

fristen fram til 1. november.

3. Det skal være nok spredeareal, dvs. 2 daa fulldyrket jord per hest. Ved leie av spredeareal på et nabobruk 

skal det foreligge 5 års skriftelig avtale. Det må følge en kartskisse med avtalen som viser hvor gjødselen skal 

spres. Kopi av avtalen sendes det lokale landbrukskontoret.

4. Ved bruk av gjødsel skal man ha gjødselplan. Det kan gjøres unntak fra denne plikten hvis man 1) har særlig 

ekstensiv drift, dvs. at en gjødsler mindre enn 50% av norm eller, 2) har avtale om levering av gjødsel til 

andre. Det kan i slike tilfeller søkes fritak for gjødselsplan

5. Dersom møkken ikke skal brukes som gjødsel, skal den leveres til et godkjent mottak.

6. Minske mengden med kraftfor

7. Ha underlag av grus på overflater med stor tråkk-belastning

8. Ha en grønn kantsone rundt innhegningen som fanger opp fosfor.

9. Ha rutiner så hestene gjør fra seg innendørs der det er mulig.

10. Legge innhegningene vekk fra vassdragene.
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Hesten din produserer ca. 25 kg gjødsel 
hver eneste dag. Hva gjør du med ca. 9 

tonn gjødsel som hoper seg opp i løpet av 
et år?

Dette heftet gir viktig og nyttig 
informasjon om dette.

Kontakt

Vannområde Leira-Nitelva
post@elveliv.no

Regionkontor landbruk
post@reionkontorlandbruk.no

Tlf: 669 32 030

Landbrukskontoret i Fet
postmottak@fet.kommune.no

Landbrukskontoret i Sørum
landbruk@sorum.kommune.no

Tlf: 638 69 186

Nannestad landbrukskontor
postmottak@nannestad.kommune.no

Tlf: 661 05 000

Landbrukskontoret for Gjerdrum og Ullensaker
Tlf: 661 08 000

Landbrukskontoret for Gran, Lunner og Jevnaker
Tlf: 613 38 400


