HVORDAN LAGRER
DU GJØDSEL?
RIKTIG OG SIKKER LAGRING
Gjødsel utg jør ofte store verdier som kan bli ødelagt av sollys og fuktighet. Derfor er
du sikkert opptatt av å lagre den riktig. Men det er også viktig at du lagrer den sikkert.
For det finnes personer der ute som kan stjele g jødselen din og bruke den i kriminell
virksomhet.

FØRE
VAR

Med tilstrekkelig kjemikunnskap kan mineralg jødsel med over 16 vektprosent nitrogen
fra ammoniumnitrat brukes til å lage sprengstoff. Dette har skjedd flere steder i
verden, blant annet Madrid, London og så i Oslo den 22. juli i 2011.

Vi skjønner at en hektisk hverdag består av leveranser, ustabile værmeldinger og mye annet. Likevel må vi
be deg om å tenke g jennom hvordan du håndterer g jødselen din så den ikke havner i urette hender.
Du må ta noen ekstra forholdsregler, men forhåpentligvis kan du likevel ha en effektiv og god arbeidsdag.

LAGRE GJØDSELEN DIN SIKKERT
Du har ansvar for at uvedkommende ikke får tilgang til din g jødsel. For å hindre tilgang, kan du låse den
inne eller ha den under daglig oppsyn. For eksempel på tunet eller synlig fra vinduer.
KUN FOR NÆRINGSDRIVENDE
Det er kun næringsdrivende med yrkesmessig behov, for eksempel bønder, som skal ha tilgang til
mineralg jødsel med mer en 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Det betyr at du ikke kan gi
bort eller selge dette til privatpersoner eller andre som henvender seg.
FØLG MED PÅ DET SOM SKJER RUNDT DEG
Om du oppdager at g jødsel er borte eller ser noe mistenkelig, enten på din gård eller hos noen andre,
så meld fra til politiet.
Nytt regelverk om sikker håndtering av g jødsel vil tre i kraft i september 2014. Det vil inneholde
konkrete krav til lagring og oppbevaring.

Du finner mer informasjon på www.dsb.no/sikkerlagring

