
Grønne baner med gjødsel fra Sele 

Golfbaner og bønder i Vietnam. Norsk Naturgjødsel på Sele har en variert kundeliste. 
 

Tone Rosnes og Ole Gunnar Fuglestad har bygget opp en millionbedrift på anriket 
hønsegjødsel. 

På Sele, ytterst mot Jærhavet, finnes en av Ogna Golfklubbs trofaste sponsorer. Rundt 
fem tonn spesialgjødsel for golfbaner leverer Norsk Naturgjødsel til banen på Ogna. 
Og vi er ikke de eneste. 
- Golfbaner er et av våre satsningsområder, sier Ole Gunnar Fuglestad. 
Han er daglig leder ved Norsk Naturgjødsel og holder sammen med kollega Tone 
Rosnes oversikten over en omsetning på rundt 20 millioner kroner i året. Felleskjøpet 
er den dominerende eieren av Norsk Naturgjødsel. I dag leverer bedriften på Sele 
gjødsel til 13 baner over hele landet. Vi på Ogna var egentlig sene med  å oppdage 
gjødselprodusenten i nabolaget. 



Fra golfbaner til Vietnam 

Det var for 23 år siden bonde Torstein Sele startet satsningen med å lage såkalt 
anriket gjødsel av hønsegjødsel på Sele. Dette var en vinn-vinn-situasjon for 
distriktets hønsebønder som slet med å få nok areal til å spre gjødsla på. 
- Nå tar vi imot rundt 7500 kubikkmeter med gjødsel, sier Tone Rosnes. 
Uten Norsk Naturgjødsel ville det betydd at bøndene måtte hatt rundt 23.000 dekar 
med areal for å tilfredsstille myndighetenes arealkrav. I dag selges forskjellig typer 
gjødsel til kunder over hele landet. 
Av de mer kuriøse kundene er bønder i Vietnam. I år eksporterer Norsk Naturgjødsel 
rundt 2500 tonn naturgjødsel til Vietnam. 
- Hvorfor naturgjødsel isteden for kunstgjødsel? 
- Kunstgjødsel løser seg opp med en gang, mens naturgjødsel tas opp langsommere 

av plantene. Det er fordel med lengre virkningstid, sier Fuglestad. 
Det er en komplisert prosess å omdanne hønsegjødsel til såkalt anriket naturgjødsel. 

Prosessen innebærer blant annet varmebehandling der temperaturen kommer 
opp i flere hundre grader. 

Håper på mer golf 

Vi i Ogna Golfklubb takker for støtten fra Norsk Natur gjødsel og håper på fortsatt 
godt samarbeid i årene som kommer. Fuglestad og Rosnes lover å videreføre 
satsningen på golfgjødsel og håper å nå enda flere baner gjennom ytterligere 
forskning og samarbeid med eksperter på området. 
- Golfgjødsel er blant annet tilsatt jernsulfat slik at gresset blir grønnere. Det er også 

tilsatt kalium og nitrogen. Golfgress skal ikke vokse for fort, men samtidig 
være grønt og fint, sier Fuglestad.  


