
Spridning av gödsel 
Undantag från bestämmelser SJVFS 2012:41

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se  

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen

Bestämmelser för hela 
Uppsala  kommun

23a § Stallgödsel och andra organiska gödselmedel 
som sprids under perioden 1 december – 28 februari 
ska brukas ned inom 12 timmar.

Ytterligare bestäm-
melser inom s.k. nitrat-
känsliga områden
Samtliga församlingar 
inom Uppsala  kommun 
ingår, undantaget 
 Bladåker

24 § Inom känsliga områden får inte
1.  gödselmedel spridas på vattenmättad eller 

 översvämmad mark 
2. gödselmedel spridas på snötäckt mark
3.  gödselmedel spridas på frusen mark.
25 § Inom känsliga områden inga gödselmedel spridas 
under tiden den 1 november – den 28 februari.
28 a § Inom känsliga områden får stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel endast spridas i växande gröda 
under tiden 1 augusti – 31 oktober. Vissa unda tag finns 
dock för fastgödsel.

Inga undantag 
möjliga för 24 § 
punkt 1.

Lagar Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)
Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring (SJVFS 2004:62, ändrad i 2012:41)

Skäl för undantag Endast om det finns särskilda skäl får undantag 
 beviljas. 

Utred andra alternativ Det är nödvändigt att alternativa tillvägagångssätt med 
gödseln prövas innan spridning kan medges. Finns till 
exempel möjlighet att tillfälligt låna lagringskapacitet 
i när heten? Även om det innebär högre transport-
kostnader och merarbete ska ett sådant alternativ 
utredas. Ett annat alternativ kan vara om gödseln kan 
säljas  eller överlåtas till annan lantbrukare med egen 
lagrings kapacitet.

Tillräcklig lagrings-
kapacitet

En grundläggande förutsättning är att tillräcklig lag-
ringskapacitet finns på gården. Behov av undantag för 
spridningsregler måste bero på andra yttre faktorer 
som inte var förutsägbara, till exempel extrem neder-
börd. Dispensansökan kan medföra krav på ökad 
lagrings kapacitet.

Mer information
Mer detaljerade bestämmelser finns på Jord-
bruksverkets webbplats sjv.se eller per telefon 
036-15 50 00. Vid frågor om gödselspridning, 
kontakta miljöförvaltningen och be att få tala 
med en miljöinspektör.
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