
 
Avtale om spreiing av husdyrgjødsel  
Utleige av spreieareal, etter forskrift om husdyrgjødsel    
 

Mottakar av husdyrgjødsel  Gnr./bnr. Kommune 

   

 

Leverandør av husdyrgjødsel Gnr./bnr. Kommune 

   

 
Det er inngått følgjande avtale:  

1. Mottakar gir leverandøren løyve til å spreie husdyrgjødsel på ……….dekar godkjent 1) spreieareal 

som mottakar eig eller disponerer. Leverandør forpliktar seg til å nytta det aktuelle arealet til 

gjødselspreiing. Areala er markert i vedlagt kart.  

2. Mottakar er klar over at dette bruket òg må ha tilstrekkeleg spreieareal etter gjeldande regelverk. 

Gjødslingsplan må oppdaterast  og gjødsla skal nyttast i forsvarlege mengder og på forsvarleg måte i 

samsvar med retningsliner gitt forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav og Forskrift om 

gjødslingsplanlegging 2).  

3. Avtalen gjeld i ………år 3) ,  frå ….... /……. til ……. /……. . 

4. Ved eventuell tvist mellom partane skal det avgjerast etter reglane i lov om voldgift. 

5. Anna: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
6. Avtalen er i tre eksemplar, eit til kvar av partane og eit til kommunen si landbruksavdeling. 
 
 
……………………………………………………………                        ………………………. 
(Stad)                                                                                     (dato) 
 
 
…………………………………………………………….                      …………………………………………… 
 (mottakar)                                                                       (leverandør) 
 
1) Innmarksbeite må vera godkjent av kommunen for å kunna reknast/nyttast som spreieareal.  
2) Ved kontroll hos både leverandør og mottakar skal gjødslingsplanen dokumentera bruk av 
husdyrgjødsla.  
3) Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav seier: «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.» 
 
På neste side er det eit skjema som leverandør og mottakar kan signera for leverte/mottekne  
gjødselmengder i samsvar med regelverket. Hugs at slik kvittering må førevisast ved 
stikkprøvekontrollar m.v. 



 
 

Kvitteringsdel for avtale om spreiing av husdyrgjødsel 
 
Mellom ………………………………………………………………. og ……………………………………………………………………… 
 

Dato/år Gjødselslag Mengd 
gjødsel 

Leverandør sign. Mottakar sign. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Det vil normalt vera tilstrekkeleg at ein av avtalepartane (vanlegvis leverandøren av gjødsla) oppbevarer ajourført 
kvitteringsdel. Ved kontroll av spreieareal vil det vera mest vanleg at leverandøren blir bedt om å framvisa denne 
dokumentasjonen, men mottakar er også plikta å kunna legga fram kvittering for mattatt gjødsel på førespurnad. Det er 
begge partar si plikt å syta for at oppfølginga av avtalen blir dokumentert. 


