
Gödselregler (”nitratförordningen” VNa 1250/2014)): 

Lagring av stallgödsel: 

Gödselplatta: 

 normvärdena för mängden gödsel, som beroende på djurslag, uppkommer under ett år har 

ändrats 

 om det produceras minst 25 kubik fast gödsel totalt under ett år på gården eller gården 

mottar minst 25 kubik fast gödsel, skall gården ha gödselstad och gödselanalys (lösligt N, 

total N och total P) 

 om mindre mängder lagras duger ett tätt lagringsutrymme med tak eller med presenning  

 t.ex. 2 hästar eller 3 ponnyn, som är på bete dygnet runt i minst 4 mån producerar c. 24 

kubik och under 25 kubik produceras även av 28 får (samma betesperiod) 

 lagring för 12 månader (gemensamma lagringsplatser och djupstöbäddar räknas med). 

Lagringsutrymmet kan minskas med den mängd som produceras under betesperioden, 

dock för max 4 mån 

 gödselplatta krävs också för totala mängden mottagen gödsel (minst 25 kubik) om inte 

gödseln (minst 30 % torrsubstans) lagras direkt på åkern tills spridningen (max 4 veckor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄND! 



Stackning: 

 om torrsubstansen är minst 30 %, kan gödseln stackas  

o förbjudet att ha stack under tiden 1.11 t.o.m. 31.1 

o utan lov i fyra veckor i väntan på spridning 

o med lov från kommun senast 14 dagar före stackningen 

o en stack måsta finnas minst 100 m från ett vattendrag, utfall eller 

hushållsvattenbrunn, och inte heller närmare än 5 m från dike, inte på 

grundvattenområde och inte heller på åkrar som kan bli översvämmade 

o ska finnas ett 20 cm lager med absorberande material under stacken och ett tätt 

täcke över (plast eller presenning) 

o i en stack ska finnas gödsel för minst 1 ha och högst för hela skiftet 

o ska spridas under året 

Användning av stallgödsel: 

Gödselspridning: 

 förbjudet från 1.11 t.o.m 31.3 

 totalkväve högst 170 kg/ha/år (organisk gödsel) 

 gödsel får inte spridas på snö eller vattendränkt mark 

 ingen gödsling alls på 5 m från vattendrag, nästa 5 m får inte ytgödslas med organiskt 

material, om det inte myllas ner inom ett dygn 

 på områden som lutar 15 % (13,5 grader) eller mer, får inte organiskt material spridas  

 runt brunnar och källor varifrån hushållsvatten tas skall lämnas en zon på mellan 30 och 

100 meter där ingen organisk gödsel får spridas 

 lösligt N på mer än 150 kg/ha, måste delas på 2 givor med minst 2 veckor emellan 

 stallgödsel eller annan organiskt material, som ytsprids , skall brukas ner inom ett dygn 

 Gödsling 1.9 och senare räknas som höstgödsling 

 Stallgödsel och annat organiskt material får efter 1.9 spridas högst 35 kg/ha lösligt N 

 höstråg och höstvete = 30 kg/ha lösligt N på hösten 

 ett skifte som skall vara växttäckt över vintern, kan inte ytgödslas med organiskt material 

fr.o.m. 15.9 (endast med nermyllning) 

 

 

 


