
 Kurset arrangeres på oppdrag fra Vannområde Leira-Nitelva i samarbeid med landbrukskontorene i   kom-
munene, og med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Dette er en temadag/kveld som fokuserer på  
praktiske løsninger og teori, knyttet til komposteringsprosessen og håndtering av husdyrgjødsel.

Påmelding til daglig leder i Vannområde Leira-Nitelva: line.gustavsen@lillestrom.kommune.no innen 
tirsdag 14. mars. Husk å gi beskjed om hvilken dag du deltar på.

16. mars Lillestrøm rådhus

• 16:00 - Lett bevertning

• 16:30 - Introduksjon - informasjon om vann-
området

• 16:35 - Kompostering - prosessen og  resultatet       
v/Øystein Haugerud

• 18:10 - Pause 

• 18:30 - Mekaniske løsninger - kompostvender, 
prosessen og praktisk v/Olav Odden

• 19:00 Gjødselspredning og oppsett av 
kompost ranker med fast gjødselsvogn - Hektner 
maskin

• 19:30 Erfaringer fra Hektner gård v/Simon 
Hektner

• 20:00 Tilskudd, støtteordninger og rådgivning 
v/landbrukskontoret i Lillestrøm kommune

20:15 Spørsmål og avslutning

22. mars Ullensaker rådhus

• 10:00 - Introduksjon - informasjon om vann-
området

• 10:05 Kompostering - prosessen og resultatet 
v/Østein Haugerud

• 11:45 Lett lunsj

• 12:15 Mekaniske løsninger - kompostvender, 
prosessen og praktisk v/Olav Odden

• 12:45 Gjødselspredning og oppsett av 
kompost ranker med fast gjødselsvogn - Hektner 
maskin

• 13:15 Erfaringer fra Hektner gård v/Simon 
Hektner

• 13:45 Tilskudd, støtteordninger og rådgivning 
v/landbrukskontoret i Gjerdrum og Ullensaker

14:00 Spørsmål og avslutning

Kompostering av fast husdyrgjødsel

Velkommen til temadag/kveld om kompostering av fast husdyrgjødsel

Gårdbrukere med produksjonsdyr og hest inviteres til temadag/kveld. Det 
vil bli fokus på kompostering av husdyrtalle, fôrrester, hestegjødsel og annet 
 organisk avfall. Det vil bli informasjon om hvordan vi kan omdanne husdyr-
gjødsel til god kompost og ulike metoder og praktiske løsninger.
Det vil bli arrangert en temakveld i Lillestrøm 16. mars, og en temadag i 
 Ullensaker 22. mars.

Lillestrøm rådhus: Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm, Ullensaker rådhus: Furursethgata 12, 2050 Jessheim

http://elveliv.no

