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Sammanfattning 
 
Avrinningsområdena för Anråse å och Jörlandaån i Stenungsunds kommun, innefattar ett 
jordbrukslandskap med intensiv hästhållning. Åarna mynnar i känsliga, grunda havsvikar med 
stora naturvärden. Vikarna är utsatta för övergödning och man tror att jordbruket längs kusten 
kan tillföra delar av de närsalter som bidrar till övergödningen. Därför intervjuades 59 
hästhållare med 289 hästar angående hanteringen av hästgödsel. Mer än hälften av hästägarna 
lagrade gödseln i stackar som sedan spreds över egna eller intilliggande marker, där mestadels 
grovfoder sedan odlades. En tredjedel av dessa lagrade gödseln direkt på marken, med ökad 
risk för närsaltsläckage vid regn eller snösmältning. En tredjedel av hästhållarna utnyttjade 
den containerservice som renhållningsföretagen i området erbjuder, vilket innebär att 
materialet komposteras och sedan används som jordförbättringsmedel. Vinterhagarna är 
jämförelsevis små, med risk för närsaltsläckage under den period som växttäcket inte kan 
tillgodogöra sig näringsämnena. Många hästhållare (75 %) med små vinterhagar valde dock 
att mocka hagarna, vilket minskar risken för läckage. Sammantaget kan man konstatera att 
medvetenheten bland hästhållarna om hästgödselns miljöpåverkan är liten. Nya 
informationskanaler behöver utvecklas för att hitta sätt att nå ut med informationen till 
berörda parter. 
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Kartläggning av hästgödselhanteringen inom två definierade 
avrinningsområden i Stenungsunds kommun 

 
 

Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga hästgödselhanteringen i avrinningsområdena för 
Anråse å och Jörlandaån.  
 
 

Bakgrund 
 

Hästhållning i Sverige 
 
Vid SCB:s beräkning 2004 fanns 271 000 hästar i Sverige och av dessa finns ca 50 200 hästar 
hos 10 400 hästhållare i Västra Götaland. Under 2010 sker en ny räkning av hästhållare i 
landet. Hästsektorn omsätter cirka 20 miljarder kronor per år och sysselsätter cirka 10 000 
personer på heltid samt omkring 30 000 på deltid. Ungefär en halv miljon svenskar utövar 
ridsport. Hästfoder odlas årligen på ca 200 000 hektar och hästnäringen är lantbrukets femte 
största inkomstkälla (Jordbruksverket 2006:7). Hästhållningen är alltså på stark frammarsch i 
Sverige. Allt fler hushåll på landsbygden skaffar sig några hästar och ställs inför problemet 
med avsättningen av hästgödseln. I avrinningsområdet för Anråse å och Jörlandaån, bedrivs 
en intensiv hästhållning, varför intresset för att kartlägga hästgödselhanteringen i området är 
stort. 
 
 

Näringsläckage från jordbruket 
 
Gödsel innehåller en hög koncentration näringsämnen i form av kväve och fosfor. Fullvuxna 
djur utnyttjar främst energiinnehållet i fodret, varför näringsämnena i princip passerar genom 
djuret och kommer ut i samma omfattning som det intogs, men i koncentrerad form. Kväve 
kan läcka från spillningen genom att avgå som ammoniak eller någon annan kväverik gas, 
eller genom utlakning i marken. Ammoniaken reagerar sedan med fukten i luften och regnar 
ner som sur nederbörd. Gödsel står för 27 % av all utsläppt ammoniak i Sverige. Av den totala 
mängden kväve i gödslet, går ca 30 % bort som ammoniak. Av jordbrukets totala 
ammoniakavgång står djurgödseln för 95 %. Vid kväveläckage från jordbruk till vatten tas en 
del av kvävet om hand genom naturliga processer. Det sker dels genom sedimentation och att 
växter tillgodogör sig näringsämnena i vattnet, men också genom denitrifikation då kvävet i 
vattnet omvandlas till kvävgas. Hur mycket av läckaget som till slut når havet varierar. För 
kustnära åkermark kan det bli så högt som 90%. Jordbruket står för 40% av kväveläckaget till 
vatten från mänsklig verksamhet (2006) (Jordbruksstatistisk årsbok, 2009).  
 
Fosfor förloras främst genom utlakning och erosion. Lakvatten från gödsel innehåller 
näringsämnen i 100 gånger högre koncentration än dräneringsvatten från åkermark, och 5-10 
gånger högre än orenat avloppsvatten (Malgeryd 2006), varför det är mycket angeläget att 
reducera läckaget av närsalter från gödsellagringar till våra vattendrag och efterföljande 
recipienter. Jordbruket stod, under 2006, för 40 % av fosforläckaget till vatten från mänsklig 
verksamhet (Jordbruksstatistisk årsbok, 2009). 
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Gödsellagringen ska vara tät och inte läcka näringsämnen trots att det regnar eller smälter snö. 
Om lagringen är utformad på ett sådant sätt att läckage kan ske, blir koncentrationerna av 
närsalter mycket stort och kan allvarligt påverka inte bara miljön, i form av övergödning på 
plats eller i recipienten, utan också människors hälsa genom att förorena färskvattenbrunnar 
och ytvattentäkter.  
 
Risken för näringsläckage i hagarna beror på ett antal orsaker, såsom antal hästar per ytenhet, 
dränering av hagar, lutning på marken i hagarna i förhållande till vattendragets placering, 
huruvida vinterhagar mockas och avståndet till närmaste vattendrag. Vinterhagarna är utsatta 
för förslitning i mycket större utsträckning än sommarhagarna, eftersom söndertrampat 
växttäcke inte repareras under vintersäsongen, samt att marken kan frysa och förlora 
förmågan att suga upp vatten från regn och smältande snö. Om vinterhagen dessutom sluttar 
mot vattendraget och hästägarna inte mockar ut spillningen, ökar risken för näringsläckage 
vid häftiga regn eller snösmältning. Det kan dock vara svårt att avgöra vilken av faktorerna 
som står för det största bidraget till näringsläckaget.  
 
En vinterhage med hög risk för läckage av närsalter till omgivande vattendrag ser ut så här: 
 
En omockad, lerjordshage med hög belastning, där marken sluttar mot ett vattendrag som 
passerar nära hagen.  
 
 

Avmaskningsmedel i spillningen 
 
Det finns ett tiotal preparat för avmaskning av hästar på marknaden. Sedan 2007 är det inte 
längre möjligt för hästägare att köpa avmaskningsmedel över disk, utan man behöver ett 
recept från en veterinär. Regleringen infördes som svar på oroväckande information om att 
inälvsparasiterna visar tendenser till resistens mot avmaskningsmedlen. Om några av de 
skadligare inälvsparasiterna utvecklar resistens kan det komma att drabba hästbranschen hårt, 
i form av högre dödlighet bland framför allt föl, unghästar och äldre hästar, samt högre 
kostnader för behandling av drabbade djur. Preparaten innehåller olika aktiva substanser och 
används selektivt för att behandla olika typer av inälvsparasiter. Tanken är att restriktionerna 
ska leda till att hästhållaren tar ett träckprov som skickas på analys. Resultatet presenteras för 
en veterinär som skriver ut ett lämpligt avmaskningsmedel, vid behov.  
 
De flesta av preparaten fungerar genom att förlama parasiternas nervsystem. Det mest 
frekvent ordinerade preparaten innehåller den aktiva substansen Ivermectin, en makrocyklisk 
lakton, som har mycket bra effekt på parasiterna. Men en stor del av preparaten passerar 
obearbetat genom hästens kropp och kommer ut med spillningen. Högarna med spillning 
utgör viktiga mikrohabitat för ett antal insektsarter, bl a dyngbaggar och många flugor. 
Studier har visat att Ivermectiner påverkar också dessa viktiga nedbrytare genom att förhindra 
eller skada larvutvecklingen. Många av arterna som bryter ner spillningen är utrotningshotade 
i någon utsträckning (46 arter av 64) varför påverkan från gifter från avmaskningsmedel 
potentiellt slår extra hårt mot många populationer (Naturvårdsverket, 5650:2006). Enligt 
Jordbruksverkets rapport nr 5650 från 2006, avmaskar hästägare sina djur i genomsnitt 3,2 
gånger per år. Studier visar att spillningen är oduglig för fortplantning för 
spillningsnedbrytande insekter under sju dagar efter behandling, men påverkar utvecklingen 
av larver under hela 40 dagar efter behandling. En häst producerar i genomsnitt 25 kg gödsel 
per dag, det mesta i form av träck. Under en veckas tid blir det 175 kg gödsel som i stor 
utsträckning hamnar i sommarhagarna, där nedbrytarna är aktiva. Under 40 dagar handlar det 
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om ett ton gödsel per häst. Eftersom hästhållarna ofta avmaskar alla hästar samtidigt betyder 
det att de aktuella hagarna är obrukbara för nedbrytarna under en lång och viktig period av 
deras fortplantning. Om flera hästägare i samma område dessutom avmaskar sina hästar 
ungefär samtidigt, påverkas stora arealer och vissa populationer av nedbrytare kan potentiellt 
ta stor skada (Naturvårdsverket 5650:2006).  
 
Det är därför av stor vikt att reducera användningen av framför allt preparat med ivermectiner 
till ett minimum och uppmana alla hästägare att ta träckprov på sina hästar och endast 
avmaska vid behov.  
 

 
Lagstiftning kring hästgödselhantering 

 
Jordbruksföretag har vissa gödselregler att förhålla sig till. Maximalt får i genomsnitt 22 kg 
fosfor spridas per hektar och år, räknat under en femårsperiod. Motsvarande siffra för kväve 
ligger på 175 kg (SJVFS 2004:62, 2007:74). Mängden kväve som sprids på markerna får inte 
överskrida den mängd som grödan kan suga åt sig. Om man har upp till 10 hästar och bara 
sprider gödsel från egna djur på sina marker, regleras verksamheten istället av de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. De går ut på att varje hästägare ska inneha 
sådan kunskap om sin verksamhet att han/hon kan förhindra eller begränsa påverkan på 
människors hälsa och miljön. Tolkningen av reglerna ställer krav på främst 
gödselhanteringen, men också andra aspekter av hästhållningen. Vatten från gödselhögen får 
inte läcka till omgivande mark eller vatten och gödsellagringen bör vara placerad på ett sådant 
sätt att lukt och flugor besvärar omkringliggande fastigheter så lite som möjligt.  
 
 

Avrinningsområden 
 
Anråse å och Jörlandaån mynnar i Hakefjorden mellan Stora Höga och Jörlanda. 
Upptagningsområdet utgör en stor del av Stenungsunds kommun, från Ucklum i norr till 
kommungränsen i söder. I väster begränsas området i princip av väg 160 medan Svartedalens 
naturområde utgör den östra gränsen samtidigt som det också är kommungräns. I 
upptagningsområdet är hästhållningen intensiv, med många mindre hushåll med enstaka 
hästar, men det förekommer också ett antal näringsidkare med ett flertal hästar, såsom ett par 
ridskolor och uppfödare av bl a mindre hästraser. Området består av ett antal dalar med 
framför allt lerjordar där odling förekommit under lång tid. Under de senaste åren har 
hästhållningen ökat väsentligt i det aktuella området. Hästarna fyller en viktig funktion genom 
att hålla landskapet öppet och fritt från igenväxning.  
 
 

Naturintressen i området 
 
Vattenvård har bedrivits länge och år 2000 infördes vattendirektivet inom EU:s 
medlemsländer. Det innebär att vi ska värna om alla vattenmiljöer, både från ett 
hälsoperspektiv och ett miljöperspektiv. Direktivet har som mål att nå kriteriet ”god 
vattenkvalitet” senast 2015. Vattendirektivet har bidragit till det arbete som under de senaste 
åren lett till en restaurering av många vattensystem på ett sådant sätt att öringen återvänt för 
att leka långt upp i å-systemen i Stenungsund. Anråse å och Jörlandaån mynnar i 
Hakefjordens grunda vikar som ingår i det Natura 2000-område som löper längs 
Stenungsunds kust. Vikarna är viktiga uppväxtområden för många fiskarter, men här finns 
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också många arter av ryggradslösa djur, som fyller en viktig funktion i ekosystemet. Under 
senare år har man kunnat konstatera att området utsatts för övergödning med närsalter som 
sannolikt delvis härör från jordbruksområdena i upptagningsområdena för Anråse å och 
Jörlandaån.  
 
 

Hästgödselhantering i området 
 
I det aktuella området finns flera alternativ för hästgödselhantering. Förutom att lägga 
materialet på stack, kan man genom avtal med antingen det lokala renhållningsbolaget, eller 
ett regionalt alternativ hyra en container som töms vid behov. Kostnaden för containern beror 
på vilken typ av bottenmaterial som används i boxarna. Genom att använda torv betalar 
renhållningsbolaget tillbaka en summa per kubikmeter som dras av från containerhyran, vilket 
ger en låg kostnad för gödselhanteringen. Om man föredrar att använda spån eller halm, krävs 
en mer omfattande kompostering av materialet, varför kostnaden för hanteringen också ökar. 
Men torv är inte en förnybar resurs, varför torvanvändningen inte bör öka. Torv är också 
dyrare att köpa in, i förhållande till de olika spånsorterna och halm. Således finns ett flertal 
aspekter att väga in, då man väljer bottenmaterial i boxarna. För många är gödselhanteringen 
inte ett val, då många mindre gårdar saknar mark för avsättning av gödseln samt odling av 
foder, medan andra hästhållare har praktiska möjligheter att använda ett kretsloppstänkande i 
sin hästhållning.  
 
 

Hanteringen av gödseln hos mottagaren 
 
När containern hämtats deponeras materialet i en anläggning där aktiv kompostering sker. När 
materialet nått en lämplig struktur, fungerar det som jordförbättringsmedel och säljs. Eftersom 
temperaturen i komposten når relativt höga nivåer (upp till 70 ° C), kan man i princip räkna 
med att mikroorganismer av olika slag, samt ogräsfrö (dock ej flyghavre), neutraliserats, 
varför materialet sedan kan ses som högkvalitativ gödsel. 
 
 

Metod 
 
För att ta reda på hur hästhållarna i området hanterar den gödsel hästarna producerar, har en 
enkät tagits fram (Bilaga 1). Alla hästhållare besöktes av samma person för att öka 
tillförlitligheten för de frågor där en subjektiv bedömning krävdes. Kartläggningen 
genomfördes från mars till juni 2010. Totalt 59 hästhållare i det aktuella området deltog (se 
karta, bilaga 2), vilket torde utgöra merparten av alla hästhållare i det aktuella området.  
 
Bland de allmänna uppgifterna ingick frågor rörande ändamålet med hästhållningen, samt om 
hästhållningen bedrivs med F-skattsedel. Både ändamålet och F-skattsedeln är indikationer på 
huruvida verksamheten bidrar till hushållets försörjning. 
 

 
Hagar 

 
Hagmarkerna delades in i vinter- och sommarhagar. Vinterhagar förväntas slitas hårdare, dels 
på grund av att de kanske är mindre än sommarhagarna, men också på grund av att växttäcket 
inte har samma möjlighet att återhämta sig under den kalla årstiden. Det kan leda till att 
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marken blir lerig och risken för ytavrinning vid häftiga regn och vid snösmältning ökar. Om 
hästarna utfordras på samma ställe varje gång, utsätts vissa delar av hagen för ett högre slitage 
än andra delar, och då ökar också risken för att marken blir lerig och växttäcket förstört. 
Samma sak gäller om vattendraget passerar genom hagen och hästarna har möjlighet att 
trampa sönder bäck- eller dikeskanter samt släppa spillning rakt ner i vattnet. Om hagen 
däremot mockas, förs delar av spillningen bort från hagen till gödselstacken/containern och 
risken för näringsläckage minskar. Därför ställdes frågor om hagarnas storlek, antal hästar 
som belastar hagarna, antal timmar per dygn som hästarna tillbringar i hagen, hur de får vatten 
i hagen, var de utfordras i hagen, om vinterhagen mockas samt om hagen är dränerad.  
 
Frågan om betesrotation handlar om att kartlägga huruvida hästägarna visar intresse för att 
skona växttäcket också i sommarhagarna. Genom att låta hästarna beta sommarhagen hårt, 
ökar risken för att marken blir lerig och ytavrinning kan uppstå vid häftiga regn. Genom att 
byta hage medan växttäcket ännu är helt, minskar risken för läckage då växtligheten kan suga 
åt sig de tillförda näringsämnena under återhämtningsfasen, då hästarna betar en annan hage. 
Men betesrotation har också betydelse för infektion och återinfektion av inälvsparasiter. Om 
belastningen i sommarhagen blir hög, tvingas hästarna att beta allt närmare ratorna (dvs 
området intill spillningshögar, som normalt ratas av hästar), där inälvsparasiternas ägg finns. 
Under sådana omständigheter ökar risken för återinfektion av redan avmaskade djur, liksom 
risken för infektion av friska individer.  
 

Stall 
 
Typen av bottenmaterial i boxarna påverkar dels hur mycket bottenmaterial som hamnar i 
gödsellagringen, dels gödselns näringsvärde. Genom att använda torv som bottenmaterial 
bryts gödseln snabbare ner till jordförbättringsmedel än om olika typer av spån används. Torv 
är dock inte en förnybar resurs, vilket bör begränsa användningen av materialet. Spån kräver 
längre tid för nedbrytning och om man sprider spånrik gödsel på markerna, innan den har 
brunnit, riskerar man att suga näringsämnen ur marken istället för att tillföra dem. Den 
positiva effekten av gödslingen låter då vänta på sig till året efter, då spånet genomgått en mer 
fullständig nedbrytning i marken.  
 
 

Avmaskningsmedel och läkemedel 
 
Forskning har visat att hästarnas inälvsparasiter tenderar att visa resistens mot de preparat som 
finns på marknaden. Det är därför önskvärt att minska användningen av sådana preparat till ett 
minimum för att förhindra vidare utveckling av parasiterna. En del av avmaskningsmedlen har 
också visat sig hämma fortplantningen för de insekter som bryter ner spillningen i hagarna, 
varav många arter är utrotningshotade (Naturvårdsverket, 2006:5650). Läkemedel utgör också 
en potentiell förgiftningskälla för organismerna som påverkas av spillningen i hagarna, då 
man känner till från avloppsvatten från människor, att vissa läkemedel och deras 
nedbrytningsprodukter lämnar kroppen oförbrukade och oförändrade. Därför ställdes frågor 
om hur ofta hästarna avmaskades, om djuren behandlas med någon form av medicin samt om 
spillningen hanteras separat från annan spillning, i samband med behandling.  
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Gödselhantering 
 
Ett antal frågor ställdes om hanteringen av gödsel. Lagstiftningens avsikt är att minimera eller 
hindra läckage av näringsämnen från lagrad gödsel genom att gödsellagringen hålls tät även 
om vatten i form av regn och smältande snö tillförs. Dessutom är det önskvärt att gödseln 
ingår i ett kretslopp där nytt djurfoder produceras med hjälp av näringsämnen från de egna 
djuren. Olika hästhållare har olika praktisk möjlighet att tillämpa ett kretsloppstänkande. 
Därför har information samlats in, för att kartlägga i vilken utsträckning man kan vänta sig 
läckage från gödsellagringen, samt i vilken utsträckning gödseln återgår till marker där foder 
eller spannmål sedan odlas. Först kartlades gödsellagringens utformning, såsom om gödseln 
förvarades i container eller i en gödselstack och hur den i så fall såg ut. Därifrån väcktes 
frågor om gödselns slutförvaring. I de fall gödseln används som jordförbättringsmedel på de 
egna markerna, kartlades hur stora marker gödseln spreds över, när på året spridningen 
genomfördes samt vad som odlades på dessa marker. Gödsel kan också komposteras eller 
lagras på stuka, varför sådana frågor också ställdes. Utifrån hanteringen av gödseln har en 
riskbedömning gjorts, baserat på ett antal faktorer som påverkar ett eventuellt näringsläckage.  
 
 

Närhet till vattendrag 
 
Faktorer såsom avstånd till närmaste vattendrag (i förhållande till vinterhagens placering) 
samt markens lutning mot vattendraget, är indikationer på risken för läckage från hagarna. 
Om vattendraget passerar genom hagen eller alldeles intill, är risken för läckage naturligtvis 
större än om vattendraget passerar hagen på avstånd, då växtligheten får större möjlighet att 
suga åt sig näringsämnena om vattnets sträcka genom marken är längre.  
 
 

Riskbedömning 
 
Fem av de faktorer som mätts i undersökningen bidrar till risken för näringsläckage från 
vinterhagar.  
 

• Slitage av växttäcke. Ju fler hästar per ytenhet, desto större slitage på växttäcket vilket 
ger färre växtrötter som kan suga upp näringsämnen. Därför beräknades slitaget som 
antal hästar per hektar. 

• Lutning på hage. Här har använts en femgradig skala, där 1 anger plan mark och 4 
representerar en skarp sluttning. 

• Dränering. Om vatten blir stående i markerna får växterna längre tid på sig att 
tillgodogöra sig näringsämnena än om marken dräneras och vattnet snabbt rinner bort. 
Men om dräneringen är funktionell kan också ytavrinningen minska, varför dränering 
kan vara både positiv och negativ med avseende på närsaltsläckage. 

• Mockning av vinterhage. Genom att mocka hagarna när växligheten har som minst 
förmåga att tillgodogöra sig näringsämnena, för man bort stora mängder material som 
vid häftiga regn och snösmältning skulle kunna orsaka näringsläckage. 

• Avstånd till vattendrag. Ju längre avstånd mellan vattendrag och hage, desto större 
chans att näringsämnena hinner sugas upp av marken. Ett vattendrag är inte 
nödvändigtvis Anråse å eller Jörlandaån, utan kan också vara bäckar eller diken som 
anlagts för att dränera markerna. Avståndet har delats in i kategorier, med avseende på 
avstånd till närmaste vattendrag: 

1. 0 meter 
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2. 1-5 meter 
3. 6-10 meter 
4. 11-50 meter 
5. Över 50 m 

 
 

Hästgödselns kväve- och fosforinnehåll 
 
Jordbruksverket har presenterat en metod att räkna fram hur mycket kväve (N) och fosfor (P) 
en häst producerar (baserat på siffror från SLU) (Malgeryd, 2006). Genom att ta hänsyn till 
antalet timmar som hästarna tillbringar i hagen respektive stallet, kan man få en god 
uppfattning om den mängd näringsämnen som hamnar direkt i hagen, och hur mycket som 
lagras i eller i närheten av stallet.  
 
Hästarna delas in i tre grupper beroende på foderstaten som beror på bl a storlek och 
arbetsbelastning. Nedan redovisas antal kg näringsämnen som utsöndras per år:  
 
Typ av häst N P 
Hårt arbetande 
häst 61 11 
Fritidshäst 48 9 
Ponny 33 6,4 
 
En fritidshäst förväntas väga ca 500 kg och tränas ca en timme per dag. En hårt arbetande häst 
förväntas väga 500 kg och tränas minst tre timmar per dag. En ponny förväntas väga i 
genomsnitt 300 kg och tränas lätt till medelhårt varje dag. 
 
Genom att känna till antal dagar per år som hästen går på bete, samt antalet timmar per dag 
som den tillbringar i stallet respektive i hagen, kan man räkna fram produktionen av 
näringsämnen i både stallet och hagen: 
 
Exempel:  
 
En fritidshäst tillbringar 4 månader (=120 dagar) på bete 24 timmar per dygn. Resten av året 
(8 månader, dvs 245 dagar) går hästen ute 10 timmar per dygn och tillbringar 14 timmar per 
dygn i stallet.  
 
Kväveproduktion i stallet: 
 
245 dagar/365 dagar * 14 timmar / 24 timmar * 48 kg N = 13,4 kg kväve per år i stallet 
 
Kväveproduktion i hagen: 
 
(120 dagar / 365 * 24 timmar / 24 timmar) + (245 dagar / 365 dagar * 10 timmar / 24 timmar) 
* 48 kg N = 13,8 kg kväve per år i hagen 
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Beräkningar i kartläggningen 
 
Fosfor och kväve är i allmänhet de begränsande faktorerna för tillväxt i markerna, varför 
mängden tillförd och producerad fosfor är av extra stort intresse. Reglerna rekommenderar att 
markerna ska belastas med gödsel från maximalt tre hästar per hektar (SJVFS 2004:62, 
2005:74). Dessutom ökar slitaget på växttäcket i hagar med stort antal hästar per yta. Därför 
beräknades antalet hästar per hektar och gård, samt mängden kväve och fosfor som 
produceras i form av spillning i båda typerna av hagar, samt i stallet. I de fall där hästhållaren 
spred gödseln över de egna markerna, samt kunde uppskatta arealen som gödslades, 
beräknades mängden tillfört kväve och fosfor per hektar.   
 
Med hjälp av uppgifterna i enkäten kan man räkna fram hur stor yta som borde kunna gödslas 
med den uppskattade mängden fosfor som produceras i stallet, baserat på lagstiftningens 
rekommenderade giva på max 22 kg fosfor per hektar. Denna framräknade siffra jämfördes 
sedan med hästhållarens angivna gödslade yta. Resultatet visar vilka objekt som övergödslar 
(dvs tillför mer fosfor per hektar än rekommenderat) respektive undergödslar (dvs tillför 
mindre fosfor per hektar än rekommenderat). 
 
Kväve bör inte spridas med mer än 175 kg per hektar och år. Gränsvärdena för kväve och 
fosfor (175 kg samt 22 kg) har angivits som en horisontell linje i diagrammen över kilo kväve 
och fosfor i respektive hage per hektar och år. 
 
 

Resultat 
 
Svaren från enkäten redovisas i tabell 1. Beräkningar utifrån svaren redovisas i tabell 2. 
 
 

Syfte med hästhållningen 
 
44 % av de tillfrågade bedrev någon form av skattepliktig verksamhet i samband med sin 
hästhållning. Det kunde röra sig om tävlingar, uppfödning eller uthyrning av betesmark eller 
stallplats. 56 % av deltagarna bedriver hästhållning utan F-skattsedel (n = 55, Diagram 1). 
Totalt hade 59 hästägare 289 hästar, vilket ger ett genomsnitt på 4,9 hästar per gård. Hästarna 
delades upp i tre grupper beroende på antagen foderstat; Hårt arbetande hästar (1 %), 
Fritidshästar (59 %) samt Ponny (40%) (Diagram 2). Andelen hårt arbetande hästar utgjordes 
av bl a hästar som arbetade i skogen, eller hästar som tränades för tävlingar såsom trav. Dessa 
kunde förväntas äta mer foder än fritidshästarna, och således producera större mängder 
spillning. 
 
På frågan om användningsområde för hästarna, svarade 72 % att de hade hästarna för nöjes 
skull. 16 % använder hästarna för avel, 21 % tävlar med sina hästar, 9 % använder dem för 
någon form av arbete, exempelvis i skogen eller för att hålla markerna öppna medan 4 % av 
hästhållarna bedriver ridskola (2 st) (Diagram 3). Många hästhållare angav flera 
användningsområden varför den sammanlagda procenten överstiger 100. 
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Hagmarker 
 

Vinterhagar 
 
I genomsnitt använder varje hästhållare 1,2 ha mark som vinterhage. 42 % har hårdgjort 
någon del av hagen för att minska andelen lerig mark på vintern eller vid långvariga regn (n = 
57).  Att hårdgöra marken innebär i allmänhet att man lagt en mer eller mindre tät matta under 
ett lager grus. I genomsnitt har varje gård 10 hästar per hektar, men spridningen är stor, från 
en till 80 hästar per hektar (Diagram 4). De gårdar som har många hästar per hektar i 
vinterhagarna tenderar att mocka hagen regelbundet, vilket reducerar risken för 
näringsläckage vid extrema väderförhållanden (Diagram 4). Generellt upplevdes 
vinterhagarna som mindre än sommarhagarna, vilket också speglas av siffrorna.  
 
I 9 % av hagarna har hästarna möjlighet att dricka vatten i vattendrag som passerar genom 
hagen. 91 % av hästhållarna förser hästarna med vatten genom baljor, badkar, vattenkoppar 
eller genom att hästarna får gå in i stallet för att dricka (n = 58). 59 % av gårdarna har dränerat 
sina vinterhagar (n = 58). En fråga rörde huruvida hästägarna utfordrade hästarna på samma 
ställe varje gång. Om så är fallet, kan man räkna med att det specifika området blir extra 
upptrampat och risken för näringsläckage ökar. 82 % av hästhållarna föredrar att växla 
utfordringsplats, medan 12 % inte utfordrar i hagen alls utan tar in hästarna för utfordring 
under dagen, eller låter hästarna få fritt tillträde till boxarna och fodret. Endast 2 % av 
hästhållarna utfordrar alltid hästarna på samma ställe i vinterhagen. Att låta hästarna gå i 
vattendragen är en dålig idé då spillning hamnar direkt i vattnet och näringsämnena kan lösas 
ut och följa med vattenströmmen. Å-kanterna kan också trampas sönder och öka 
ytavrinningen för spillning som hamnar nära vattendragen. Cirka var tionde hästhållare låter 
sina hästar gå och dricka i vattnet vilket tyder på bristande kunskaper om näringsämnenas 
cirkulation i markerna, samt de krav som reglerna ställer på kvaliteten på hästarnas 
dricksvatten. Hästarna har rätt till vatten av tjänlig kvalitet, dvs samma kvalitet som för 
människor. Det är inte sannolikt att en å kan leva upp till dessa krav, särskilt inte på 
sommaren. 98 % väljer att växla utfordringsställe i hagen. Kanske beror det på en 
medvetenhet om att ytavrinningen av näringsämnen kan öka om marken trampas upp och 
växttäcket försvinner, men det är mer sannolikt att de inte vill att hästarna ska trampa i lera 
och få våta och smutsiga hovar och ben.  
 
Genom att dränera vinterhagarna leds vatten bort och hästarna får torrare marker att gå på, 
vilket gynnar bl a hovhälsan. Samtidigt förs näringsrikt vatten snabbt bort till intilliggande 
vattendrag , jämfört med om vattnet blir stående i markerna, och risken för övergödning ökar. 
Det kan bli svårt att motivera hästhållarna att lägga igen dräneringar. En annan lösning kan 
vara att uppmuntra till att låta dräneringsvattnet mynna i oanvända marker istället för direkt i 
diken och vattendrag. På så sätt får växtligheten en chans att suga åt sig näringsämnena i 
dräneringsvattnet, innan det når recipienten.  
 
I genomsnitt tillbringar hästarna 13,5 timmar i hagen varje dag under vinterhalvåret. Cirka 76 
% av hästhållarna mockar ur vinterhagarna regelbundet, medan ca 17 % inte mockar ur 
hagarna alls. 7 % mockar någon gång per år (n = 29). Om alla hästhållare valde att mocka ur 
sin vinterhage åtminstone en gång i veckan, förhindras näringsläckage på ett effektivt sätt 
under vinterhalvåret. Dessutom minskar risken drastiskt för spridning av inälvsparasiter. 
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Läckage från vinterhagar kan bero på olika orsaker, men utifrån en samlad bedömning, anses 
68 % (n = 54) av vinterhagarna i kartläggningen utgöra en risk för läckage i någon 
utsträckning.  
 
 

Sommarhagar 
 
I genomsnitt har gårdarna 4,2 ha mark i form av sommarhagar för sina hästar.  
 
På 17 % av gårdarna har hästarna möjlighet att dricka ur ett vattendrag i sommarhagen. 
Resterande 83 % vattnas endast genom kärl av olika slag. 85 % använder sig av betesrotation 
för att undvika förslitning av växttäcket i hagarna. 12 % växlar inte hagar och 3 % anser att 
det inte är något problem, eftersom de har få hästar i förhållande till storleken på hagen. 
Andelen hästgårdar där hästarna har möjlighet att dricka ur ett vattendrag i hagen, mer än 
fördubblas under sommaren jämfört med vinterhagarna. Å-brinkar och dikeskanter är känsliga 
för höga belastningar, varför det är mycket olämpligt att låta hästar trampa sönder dessa 
områden. Trots att växterna är som mest aktiva, och tillgodogör sig näringsämnen ur marken, 
riskerar sådana områden att förvandlas till lerpölar där ytavrinningen ökar. Lagstiftningen 
påpekar dessutom att hästarnas dricksvatten ska vara tjänligt utifrån samma villkor som 
humant dricksvatten. Det är mycket tveksamt om något vattendrag håller denna kvalitet. 
Hästhållare bör därför avrådas från att låta även sommarhagar nå ända fram till vattendragen.   
 
Medelvärdet för antalet hästar per hektar i sommarhagarna är 1,7. Variationen mellan 
gårdarna är avsevärt mindre än för vinterhagarna, men enstaka gårdar belastar ändå markerna 
onödigt hårt (Diagram 5).  
 
De allra flesta låter sina hästar gå ute dygnet runt (74 %) under sommarhalvåret, men 
genomsnittet för alla gårdarna ligger på 21,8 timmar per dygn (n = 58). 
 
 

Stallgödsel 
 
Eftersom olika bottenmaterial i boxarna bland annat läcker olika mycket kväve i form av 
gaser såsom ammoniak, fick hästhållarna svara på vilket bottenmaterial de föredrog. 55 % 
använde sig av torv medan 41 % föredrog sågspån. 21 % använde halm och 16 % kutterspån. 
Flera av hästhållarna valde att blanda olika bottenmaterial, varför den sammanlagda procenten 
överstiger 100 % (Diagram 6). Den stora andelen torv som används blir snabbt till användbar 
jordförbättring, tillsammans med den tillförda gödseln. Men torv kan inte räknas som en 
förnybar resurs, eftersom produktionen av torv ofta understiger uttaget ur markerna, varför det 
är viktigt att ta med denna faktor då man väljer bottenmaterial. En annan lösning kan vara att 
uppmuntra spånanvändare att mer aktivt kompostera gödseln för att därigenom effektivare 
producera ett högkvalitativt jordförbättringsmedel. 
 
Mängden gödsel som produceras i stallet påverkas starkt av hur ofta boxarna mockas ut helt 
och hållet. 61 % mockar ut fullständigt endast en gång per år, och mockar dagligen eller varje 
vecka ut endast träck och blött bottenmaterial. 31 % mockar ut fullständigt två eller fler 
gånger per år. Variationen är stor, allt mellan 2 gånger per år till varje vecka. 6 % anger att de 
aldrig mockar ur boxarna fullständigt. De flesta hästhållare mockar bara ur spillning och vått 
bottenmaterial. Ur smittskyddssynpunkt bör boxarna rengöras ordentligt åtminstone en gång 
per år. För att främja hästarnas hälsa är det också viktigt att skapa en godtagbar luftmiljö i 
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stallet, då gödseln avger bl a ammoniak, vilket är en hälsofarlig gas i för höga 
koncentrationer. Stallets konstruktion och ventilationsmöjligheter bör därför också påverka 
hur ofta gödseln mockas ut.  
 
I stallet produceras i genomsnitt 50 kg kväve och 9 kg fosfor per gård och år. Eftersom fosfor 
är den begränsande resursen för tillväxt i markerna blev den genomsnittliga gödslingsbara 
ytan ca 0,6 ha (n = 59) för gårdarna i kartläggningen.  
 
 

Avmaskning och läkemedel 
 
95 % av hästhållarna (n = 57) avmaskar sina hästar någon gång under året. Av de som angav 
en periodicitet, blev medelvärdet 2,2 avmaskningar per år (n = 25). 7 % anger att de avmaskar 
vid behov. 37 % använder sig av träckprov för att avgöra om avmaskning är nödvändigt. 
Naturvårdsverkets rapport redovisar ett medeltal på 3,2 avmaskningar per gård och år (5056, 
2006). Dessa siffror baserar sig på litteraturuppgifter från 2005. Det vore önskvärt att tänka 
sig att det relativt lägre medeltalet i vår studie speglar en växande medvetenhet hos 
hästhållarna, men det finns en viss risk att det minskade antalet avmaskningar per gård och år 
istället speglar kortsiktiga ekonomiska fördelar.  
 
I enkäten fanns också möjlighet att redovisa om någon åtgärd vidtogs i samband med 
avmaskningen, med avseende på gödselbehandling. 17 % (n = 53) anger att de vidtar någon 
form av åtgärd, såsom att byta hage 1-3 dagar efter behandling, att låta hästarna gå i 
vinterhagen under några dagar eller att de låter hästarna stå inne något dygn efter 
behandlingen. Ingen av de tillfrågade avskiljer dock den aktuella spillningen från övrig 
spillning, varken i stallet eller i hagen. Antal dagar som hästarna särbehandlas efter 
behandling, verkar vara valda lite på måfå, och främst associerade med en önskan om att 
undvika återinfektion eller spridning av inälvsparasiter. Det saknas uppenbarligen kunskap 
om substansernas toxiska effekter för nedbrytarsamhället, efter att substansen lämnat 
hästkroppen.  
 
Få av hästhållarna använder aktivt någon form av läkemedel till sina hästar. Ca 30 % (n = 54) 
använder eller har använt läkemedel någon gång under de senaste åren, medan ca 70 % aldrig 
använder läkemedel. Någon enstaka hästhållare väljer att byta hage efter behandling med 
läkemedel, men den övervägande majoriteten gör ingen ansats att särbehandla gödslet. 
Hästarna i det aktuella området verkar vara vid god hälsa, då det är ovanligt med regelbunden 
läkemedelsbehandling bland de kartlagda hästhållarna. Även om sådana substanser skulle 
kunna påverka organismerna i den omgivande miljön, utgör läkemedelsrester sannolikt inte 
något större hot, så länge förbrukningen inte ökar. 
 
 

Gödselhantering 
 
Av 59 tillfrågade hästhållare använde 31 % container som hämtas av ett renhållningsföretag. 
62 % lägger gödseln i en stack och 7 % använder sig av en egen container, ur vilken de sedan 
tömmer gödslet för att lägga på markerna (Diagram 7). Av de som lägger gödslet på stack har 
53 % betongplattor med väggar, vilka anses som täta, medan 13 % har betongplattor utan 
väggar, där vätska riskerar att lämna stacken under extrema väderförhållanden. 34 % lägger 
gödseln på marken, utan någon tätning mellan gödseln och underliggande jordlager (Diagram 
8). Risken för läckage från gödselhögen bedömdes som noll vid bruk av container och totalt 



 14 

sett, bedömdes 58 % av gödsellagringen inte utgöra någon risk för läckage av näringsämnen 
(n = 59), inklusive containerbrukarna. Ungefär hälften av de hästhållare som använder 
gödselstack har godkänd, läckagefri gödsellagring, men cirka en tredjedel väljer att lägga 
gödslet på marken, där det är exponerat både för snö och häftiga regn, med ökad risk för 
läckage av näringsämnen till omgivande marker. På vissa ställen har gödselhögen dessutom 
placerats strax ovanför en skarp sluttning som slutar i ett vattendrag, vilket dramatiskt ökar 
risken för näringsläckage. Hästhållarna på dessa gårdar verkar inte medvetna om det miljöhot 
gödselhanteringen ger upphov till. En tredjedel av hästhållarna väljer att använda sig av den 
containerservice som finns tillgänglig i området, istället för att lagra gödseln. Antalet speglar 
de gårdar där det inte finns tillräckligt med mark för att använda gödseln som 
jordförbättringsmedel. Containerförvaring är definitivt att föredra framför att lägga gödseln på 
marken, utan isolering mot omgivande miljö. Rätt hanterad, skapar renhållningsföretaget en 
jordförbättrande produkt som kan komma till användning i andra marker i omgivningen. 
Enstaka gårdar som hade en betongplatta utan väggar, hade vallat in gödselplattan med jord, 
för att minska risken för läckage och öka möjligheten för ett aktivt upptag för växterna. För 
resterande gårdar med vägglösa betongplattor, var risken för läckage i allmänhet hög.  
 
Av de hästhållare som utnyttjar containersystemet har 31 % F-skattsedel. De har också i 
medeltal 6,6 hästar per gård (n = 16). De hästhållare som använder gödselstack har i medeltal 
4,3 hästar per gård (n = 36). Här har ca hälften F-skatt (52 %). Det är intressant att notera att 
de hästhållare som har minst mark (dvs saknar mark att sprida gödseln på), också i allmänhet 
har flest hästar (diagram 9).  
 
Gödseln som lades i stack spreds i mycket stor utsträckning över hästhållarens eller en 
närliggande lantbrukares marker (97 %, n = 36). Enligt hästhållarens egen uppgift, räckte 
gödseln till i genomsnitt 4,5 ha (n = 27). Den mesta av gödseln spreds på våren (61 %, n = 
33), medan 27 % spred på hösten, 9 % under försommar eller sommar och 9 % angav att de 
sprider gödseln vid behov (Diagram 10). Några hästhållare angav att de spred under flera 
tillfällen på året, varför de sammanlagda procenten överstiger 100. Där gödsel spridits odlades 
olika typer av gröda. 65 % (n = 34) angav att de odlade grovfoder, medan 21 % spred gödseln 
i betesmarkerna, utan att skörda. 18 % angav att de odlade spannmål på markerna (såsom 
havre och korn), 9 % odlade vall och 9 % odlade övriga grödor såsom potatis och grönsaker 
(Diagram 11). Det är önskvärt att gödseln sprids under en period då växtligheten har som 
störst förmåga att tillgodogöra sig näringen i gödseln, dvs under växtsäsongen. Om gödseln 
sprids för tidigt på våren, innan växtligheten kommit igång, finns stor risk för näringsläckage 
vid häftiga regn och snösmältning. Under senhösten kan samma effekt uppstå. Det är därför 
önskvärt att sprida gödseln under sen vår eller försommar, alternativt bruka ner gödseln i 
marken i anslutning till att den sprids under vår och höst. Bristande kunskap verkade vara 
största orsaken till avvikelser från önskvärd tidpunkt för gödselspridning. 
 
 

Kompostering 
 
Ett fåtal av hästhållarna hade erfarenhet av att aktivt kompostera gödslet. Endast 10 % av 
hästhållarna hade aktivt vattnat och vänt på gödslet för att uppnå optimal 
nedbrytningshastighet. Kompostmaterialet användes sedan i trädgården eller som 
jordförbättring på markerna. En ökad aktiv kompostering av gödseln, med bevattning och 
vändning, skulle inte bara leda till en minskad volym, utan också till ett jordförbättringsmedel 
av hög kvalitet. Vid rätt behandling, ökar temperaturen i stacken och mikroorganismer samt 
ogräsfrön elimineras (dock ej flyghavre), och risken för spridning av inälvsparasiter och 
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oönskat ogräs minskar. Ökad kunskap om fördelarna med aktiv kompostering, skulle kunna 
öka på andelen komposterande hästhållare i området.   
 
Av de hästhållare som angivit att de lämnar bort gödsel till någon annan, utgjordes mottagarna 
till 38 % av SRAB och 12 % av Renova. 6% av materialet gick till den kommunala 
återvinningscentralen, medan släkt och vänner tog emot en mindre mängd gödsel från 44 % 
av hästgårdarna. Frågan var allmänt hållen och innefattar både de som skrivit kontrakt med 
renhållningsföretagen, och de som producerade en begränsad mängd gödsel som i princip bara 
räckte till trädgårdsodling och dylikt.  
 
 

Stuka 
 
Ett fåtal av hästhållarna har erfarenhet av gödselhantering i form av stuka (17 %, n= 48). De 
flesta av dessa uppgav dock att stukalagringen användes för ett flertal år sedan, och inte är 
aktuell idag. Stukalagring är avsett som en korttidslagring på mark där gödseln sedan ska 
spridas. Eftersom en gedigen kunskap krävs för att stukan ska placeras på rätt ställe och inte 
leda till läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendrag, bör man inte 
uppmuntra till stukalagring, annat än om annat alternativ saknas.  
 
 

Avstånd till vattendrag 
 

Vid en uppskattning av avståndet från hagen till närmaste vattendrag eller dike, delades 
gårdarna in i olika kategorier. 12 % (n = 59) av gårdarna hade ett vattendrag som korsade 
vinterhagen (avstånd = 0 meter). För 9 % av hagarna låg vattendraget 1-5 meter från stängslet. 
7 % av vinterhagarna låg 6-10 meter från vattendraget, medan 8 % låg på ett avstånd på 11-50 
m. Majoriteten av alla hagar låg långt ifrån närmaste vattendrag (66 %) (Diagram 12). Risken 
för näringsläckage från vinterhagarna på grund av närliggande vattendrag är relativt liten i 
kartläggningen, då majoriteten av vinterhagarna låg långt från närmaste vattendrag. I de hagar 
där vattendraget korsar hagen, är dock risken mycket stor för näringsläckage både genom 
ytavrinning och genom direkt kontaminering. 
 
Lutningen på marken i vinterhagen delades in i en skala från 1 till 4 där 1 innebär plan mark, 
och 4 utgör en kraftig sluttning. 36 % av vinterhagarna var plana (kategori 1), medan 19 % av 
vinterhagarna sluttade lite grann (kategori 2). 36 % hade en brantare sluttning mot 
vattendraget (kategori 3) medan 9 % bestod av mark som sluttade kraftigt mot vattendraget 
(diagram 13). Under extrema väderleksförhållanden kan en sluttande hage leda till ett stort 
näringsläckage. Det är lätt att föreställa sig en hage med ganska brant sluttning ner mot ett 
vattendrag, som under vintern trampats sönder så att leran ligger i dagen och 
spillningshögarna drabbas av ett häftigt regn. Ytavrinningen under sådana omständigheter 
torde bli ganska stor.  
 
Läckage från vinterhagar kan bero på olika orsaker, och utifrån en samlad bedömning, anses 
68 % (n = 54) av vinterhagarna i kartläggningen utgöra mer eller mindre risk för läckage av 
näringsämnen till omgivande marker och vattendrag.  
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Produktion av näringsämnen 
 
Baserat på jordbruksverkets beräkningsmodeller har mängden kvävea och fosfor räknats fram, 
dels för stallgödseln, men också för den gödsel som hamnar i hagarna.  
 
 

Tillförda näringsämnen i hagarna 
 

Kväve 
 
Regelverket säger att mängden tillfört kväve inte bör överstiga 175 kg per hektar. 
Medelvärdet för vinterhagarna är 90 kg/ha (n= 58), men spridningen är stor. Sju gårdar 
hamnar över gränsen med 200, 208, 214, 245, 367, 502 samt 792 kg/ha (dvs 10 %) (Diagram 
14). Dessa höga värden beror framför allt på att vinterhagarna är mycket små och antalet 
hästar relativt stort (se nedan under ”Kommerntarer angående enskilda objekt”) Gränsvärdet 
för kväve är framräknat för gödselspridning, och inte för spillning i hagarna, vilket är viktigt 
att poängtera. Den gödsel om produceras av hästarna i hagen fördelas ojämnt och kan leda till 
att vissa delar av hagen blir kraftigt övergödd medan andra delar inte alls drabbas. 
Sommarhagarna tenderar att vara större (i genomsnitt 4,2 ha jämfört med vinterhagarnas 1,2 
ha) och medelvärdet ligger på 31 kg/ha (n = 59). Också här är spridningen stor men ingen av 
gårdarna överskrider gränsen på 175 kg/ha (Diagram 15). Eftersom fosfor är den begränsande 
faktorn för tillväxt i markerna, kan ett överskott av kväve inte tas upp av växterna, utan 
riskerar att rinna bort som markavrinning eller erosion. 
  
 

Fosfor 
 
Här anger riktvärdet en maximal spridning på 22 kg/ha. Medelvärdet för vinterhagarna ligger 
på 17 kg (n = 58), med 11 gårdar (dvs 19 %) som överskrider riktvärdet (diagram 16). I 
sommarhagarna ligger medelvärdet på 6 kg/ha (n = 59) och två av gårdarna överskrider 
gränsvärdet på 22 kg/ha (diagram 17). Att var femte gård överskrider den rekommenderade 
spridningsgivan i vinterhagarna är oroväckande. Särskilt som hästarnas beteende ytterligare 
kan öka på risken för näringsläckage genom att de gärna uppehåller sig mer i vissa områden i 
hagen än i andra. På dessa små områden blir näringstillförseln extremt hög och vid utebliven 
mockning ökar risken ytterligare. Också för fosfor är den maximala givan framräknad för 
gödselspridning och inte för gödselproduktion i hagen, varför det är viktigt att poängtera att 
gödseln inte fördelas jämnt över marken utan fläckvis. Av dessa 11 gårdar där vinterhagarna 
övergöds, mockar dock 73 % i vinterhagen regelbundet, vilket antingen tyder på en viss 
medvetenhet om risken för näringsläckage från dessa koncentrerade spillningsområden, eller 
att de önskar avlägsna spillning med tanke på hästarnas hälsa.  
 
 

Näringsämnen producerade i stallet 
 

I genomsnitt produceras i stallet 50 kg kväve per gård och år. Totalt för alla gårdarna 
produceras 2955 kg kväve per år (n = 59). Motsvarande värden för fosfor är totalt 556 kg/år, 
samt ett medelvärde på 9 kg per gård och år.  
 
För de gårdar där man angivit att man gödslar sin mark med stallgödsel, räknades fram hur 
stor areal de skulle kunna gödsla, vilket jämfördes med den areal de angivit att de gödslat 
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(tabell 3). Resultatet visar att en gård övergödslar sina marker genom att sprida 4,8 kg fosfor 
över 0,1 ha istället för 0,22 ha, vilket motsvarar den framräknade ytan om regeln med max 22 
kg/ha efterlevs. Resterande 26 gårdar tenderar att undergödsla markerna i olika utsträckning 
(diagram 18).  
 
 

Kommentarer angående enskilda objekt 
 
Kartläggningen visar på enstaka extrema fall, där antalet hästar per hektar i vinterhagen är 
mycket stort (diagram 4). Exempelvis: 

• Objekt 24 som redovisar 80 hästar/ha i vinterhage. Här har hästhållaren åtta hästar 
som han släpper i en rasthage på vintern. Hagen är liten och helt hårdgjord, samt 
dränerad. Dräneringsdiket mynnar i ett vattendrag 10 m bort som sedan töms i Anråse 
å. Hästhållaren mockar vinterhagen varje dag. Risken för läckage är relativt stor, men 
hästhållaren vidtar åtgärder för att reducera risken (mockning). 

• Objekt 70 har 4 hästar med en liten, grusad rasthage alldeles intill ett igenväxt dike 
(66,7 hästar/ha). Närmaste öppna vattendrag ligger ett par kilometer bort. Då marken 
är frusen går hästarna i sommarhagen på 2 ha. Eventuellt näringsrikt vatten färdas lång 
väg innan det når öppet vatten, varför växtligheten har stor möjlighet att ta till sig 
överflödiga näringsämnen. 

• Objekt 55 redovisar 60 hästar per ha i vinterhagarna. Objektet utgörs av en ridskola 
med 21 hästar. Dessa tillbringar fyra timmar per dag, 6 dagar i veckan i små grusade 
rasthagar (6 st), samt 8 timmar varje söndag. Hagarna mockas grundligt varje dag. I en 
av rasthagarna finns dränering. Närmaste öppna vattendrag löper långt bort (250 m). 
Risken för näringsläckage från vinterhagarna borde vara mycket litet. 

• Objekt 120 redovisar 50 hästar per hektar i vinterhagen (5 hästar). Hagarna består av 
ett par helgrusade ytor på sammanlagt 1000 m2. Dessa hagar mockas ofta. Marken 
sluttar något, men närmaste vattendrag går ca 50 meter bort. Risken för läckage från 
vinterhagarna får betraktas som liten.  

• Objekt 111 redovisar 33,3 hästar/ha i vinterhagen (5 hästar). Hagen är liten och är 
delvis grusad, med planer på en utökning. Marken är plan och mockas. Vattendraget 
löper ca 100 m från hagen. Risken för läckage får betraktas som liten.  

• Objekt 39 redovisar 30 hästar/ha i vinterhagen (6 hästar), som är liten och grusad. 
Marken lutar något men närmaste vattendrag löper 3-400 meter bort.  

 
Trots det stora antalet hästar per hektar för ovanstående objekt, borde risken för läckage i 
varje enskilt fall vara ganska liten, utom i något enstaka fall. De har alla valt att ha en liten 
rasthage på vintern och de flesta har hårdgjort hagen samt mockar ytorna. Dessutom ligger 
majoriteten av gårdarna relativt långt från närmaste vattendrag. 
 
 

Diskussion 
 

Vidare informationsbehov 
 
Enligt Miljöbalken är varje verksamhetsutövare skyldig att känna till effekterna av 
verksamheten på den omgivande miljön och människors hälsa samt att verka för att minimera 
eventuella negativa effekter. Utifrån analyserade data kan man generellt dra slutsatsen att 
kunskapen kring hanteringen av hästgödseln och dess verkningar på omgivande miljö är 
otillräcklig. En informationsinsats skulle kunna förbättra situationen både vad gäller läckage 
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av näringsämnen till närliggande vattendrag, men också för att minimera användningen av 
miljöskadliga avmaskningsmedel. Fokus bör ligga på effekterna av hästhållningen på 
omgivande milö, och vad som kan göras för att med enkla medel förbättra situationen, samt 
på information om avmaskningsmedlens effekt på andra arter och hur man kan bedriva 
hästhållning med ett minimum av avmaskning. En majoritet av hästhållarna visade en positiv 
attityd till att anpassa sin hästhållning till en mer miljövänlig hantering, och kan kanske 
informeras till att bli miljömedvetna djurägare. Frågan är hur man ska nå ut till hästhållarna. 
Det är inte sannolikt att privatpersoner läser lagtext varför en popularisering av lagar och 
regler istället skulle kunna nå ut till brukarna. Genom att publicera artiklar i ämnet i 
facktidskrifter, och kanske ha studiecirklar och informationsmöten i samband med ridskolor 
och föreningar, når man också många av landets hästhållare. Antalet och typen av 
informationskanaler behöver således utvecklas för att öka kunskapen om gödselhantering hos 
hästhållarna. 
 
 

Hästarnas rörelsemönster 
 
När hästarna går i hagen och lämnar spillningshögar omkring sig sprids inte gödseln jämnt 
över ytan. Många hästhållare har lagt märke till att hästarna föredrar att lämna ifrån sig 
spillning mer frekvent på vissa områden än på andra. Dessa områden är ofta relativt små, i 
förhållande till hagens storlek, och kan bli kraftigt övergödslade medan omgivande hage 
istället blir undergödslad. Det är viktigt att ha med sig detta faktum vid tolkning av insamlade 
uppgifter, då det introducerar en skevhet i beräkningarna.  
 
 

Bottenmaterial i boxarna 
 
Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till när man väljer bottenmaterial i boxarna. Olika 
material påverkar mängden av avgiven ammoniak till luften, upplevelsen av ljus och luftighet 
i stallet, tidsperiod tills materialet är tillräckligt nedbrutet för att utgöra ett bra 
jordförbättringsmedel, ekonomin, hur mycket vätska som sugs upp och således hur mycket 
material som måste mockas samt hur ofta. Torv är relativt dyrt i inköp men suger bäst av de 
olika materialen. Många upplever dock att stallet blir mörkt i förhållande till de ljusare 
spånsorterna. Torven bryts också ner snabbt och ger ett jordförbättringsmedel med hög 
densitet, på kort tid. Men torven är inte en förnybar resurs, varför man kan fråga sig om det är 
försvarbart, från ett kretsloppsperspektiv, att ändå använda torv. Spånsorterna är billigare men 
suger upp vätska sämre. De kräver ytterligare nedbrytning innan de utgör ett effektivt 
jordförbättringsmedel, men de utgör en förnybar resurs, och är därför kanske att föredra.  
 
 

Utveckling av gödselhanteringen 
 
Hästgödsel blir, efter kortare eller längre behandling, ett jordförbättringsmaterial av hög 
kvalitet. Det är naturligt, och efter fullgången kompostering, fritt från mikroorganismer och 
oönskade ogräs (utom flyghavre). Gödselhanteringsmöjligheterna måste utvecklas så att i 
princip all gödsel utnyttjas maximalt. Bäst är naturligtvis om hästhållaren själv kan utnyttja ett 
kretsloppstänkande, så att gödseln från de egna djuren sprids över de marker där djurens foder 
odlas. Om detta inte är möjligt bör det finnas andra möjligheter för alla hästägare, att 
omvandla sin gödsel till användbart jordförbättringsmedel. Containerverksamheten i 
Stenungsunds kommun är ett bra alternativ, där gödseln komposteras och sedan omsätts som 
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jordförbättringsmedel. Ett annat alternativ vore om fler odlande lantbrukare, särskilt de som 
producerar foder till djuren, kunde ta till sig gödsel från omgivande hästhållare och således 
bibehålla näringsämnena i området. I kartläggningen framgår att ett flertal hästhållare ger bort 
gödslet till främst vänner och bekanta, men också till lantbrukare i området. Oftast har man 
dock inte upprättat något avtal mellan hästhållare och gödselmottagare, vilket är önskvärt. Det 
är dock viktigt att sådana avtal inte innehåller krav på produktion av gödsel från hästhållarens 
sida, då det kan verka avskräckande. Att samla in gödsel från djurhållare som inte själva har 
möjlighet att sprida över sina marker, är en potentiellt lukrativ verksamhet som behöver 
uppmuntras och utvecklas då en noggrann hantering av gödsel minskar risken för 
näringsläckage till känsliga recipienter.  
 
 

Lagstiftning kring gödselhanteringen 
 
Den lagstiftning som gäller vid hantering av hästgödsel är i vissa avseenden otydlig, då den 
främst är uppbyggd kring andra arter i jordbruket, såsom nötkreatur. Det finns ett riktvärde på 
maximalt 3 hästar per hektar med avseende på mängden fosfor som produceras. Men 
lagstiftning avser endast gödsel producerad i stallet och som sedan kan spridas på fälten. 
Hästar vistas delar av vinterdagarna utomhus i en rasthage eller vinterhage (vilket nötkreatur i 
allmänhet inte gör) som ofta är ganska liten. Det skapar särskilda förutsättningar för 
närsaltsbelastning under perioder då markens förmåga att binda närsalterna är begränsad. All 
spillning hamnar ovanpå marken och blir liggande under en lång period utan att brytas ned, 
om mockning inte sker. Under denna period kan häftiga eller långvariga regn lösa upp 
spillningen och föra med sig närsalter genom ytavrinning. Det vore därför önskvärt att 
klargöra de regler som gäller kring dessa förhållanden, som är specifika för hästhållningen, 
där det tydligt framgår hur hästhållarna ska förhålla sig till risken för närsaltsläckage under 
dessa omständigheter.   
 
 

Träckprov istället för automatisk avmaskning 
 
Cirka en tredjedel av hästhållarna uppger att de använder sig av ”Kolla masken” eller 
liknande system för träckprovsanalys med påföljande avmaskning vid behov. Sedan några år 
tillbaka är det inte längre möjligt att avmaska sina hästar utan recept från en veterinär. 
Restriktionerna infördes som svar på den ökade risken för resistens hos några av de 
inälvsparasiter som drabbar hästar. Några hästhållare har uttalat besvikelse över systemet, 
som de anser endast gynnar veterinärerna. Det är tydligen möjligt att ringa direkt till en 
veterinär och få ett recept på avmaskningsmedel, utan föregående träckprovsanalys. Detta 
motverkar syftet med restriktionerna och hotar att öka risken för utveckling av resistens hos 
somliga arter av inälvsparasiter. Det tyder också på en okunnighet hos veterinärerna kring de 
ekologiska konsekvenserna av en överanvändning av avmaskningsmedel. Det vore därför av 
värde att sammanställa ett informationsmaterial riktat mot veterinärmedicinsk personal, för att 
medvetandegöra dessa om de potentiellt allvarliga konsekvenser för ekosystemen som 
användningen av dessa medel kan resultera i.  
 
 

Sammanfattning 
 
Avrinningsområdena för Anråse å och Jörlandaån i Stenungsunds kommun innefattar ett 
jordbrukslandskap med intensiv hästhållning. Åarna mynnar i känsliga, grunda havsvikar med 
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stora naturvärden. Vikarna är utsatta för övergödning och man tror att jordbruket längs kusten 
kan tillföra delar av de närsalter som bidrar till övergödningen. Därför intervjuades 59 
hästhållare med 289 hästar angående hanteringen av hästgödsel. Mer än hälften av hästägarna 
lagrade gödseln i stackar som sedan spreds över egna eller intilliggande marker, där mestadels 
grovfoder sedan odlades. En tredjedel av dessa lagrade gödseln direkt på marken, med ökad 
risk för närsaltsläckage vid regn eller snösmältning. En tredjedel av hästhållarna utnyttjade 
den containerservice som renhållningsföretagen i området erbjuder, vilket innebär att 
materialet komposteras och sedan används som jordförbättringsmedel. Vinterhagarna är 
jämförelsevis små, med risk för närsaltsläckage under den period som växttäcket inte kan 
tillgodogöra sig näringsämnena. Många hästhållare (75 %) med små vinterhagar valde dock 
att mocka hagarna, vilket minskar risken för läckage. Sammantaget kan man konstatera att 
medvetenheten bland hästhållarna om hästgödselns miljöpåverkan är liten. Nya 
informationskanaler behöver utvecklas för att hitta sätt att nå ut med informationen till 
berörda parter. 
 
 

Referenser 
 

• Fernlund, Lena och Agustsson, Gudni ”Hästar och ekologiskt lantbruk” 
Jordbruksinformation från Jordbruksverket nr 8, 2001 

• ”Gödsel och Miljö” Jordbruksverket 2007 
• ”Hästens parasiter” Jordbruksverket nr 18, 2007 
• Jordbruksstatistisk årsbok. Jordbruksverket, 2009. Kapitel 12 ”Jordbrukets påverkan” 
• Malgeryd, Johan ”Hästgödsel - en naturlig resurs” Jordbruksverkets information nr 7, 

2006 
• När du lagrar stallgödsel, Jordbruksverkets hemsida 
• När du sprider gödsel – bestämmelser som gäller i hela landet. Jordbruksverkets 

hemsida. 
• ”Spillningslevande bladhorningar”. Naturvårdsverket rapport nr 5650 2006 
• Statens jordbruksverks allmänna råd om lagring och spridning av gödsel mm (2005:1). 

Statens jordbruksverks författningssamling ISSN: 1102-0970, dec 2005 
• Strand, Line ”Skitsnack kring häst” Hushållningssällskapet 
• Ulén, Barbro ”Odla gröda men inte övergöda” Vattnets kemi och biologi, Havet 2008 
• Vasiliou, Helene”Projektinriktad tillsyn av hästhållning ute under den kalla årstiden” 

Länsstyrelsen nr 10, 2008 
• www.greppa.nu 

 



Bilaga 1: Enkät
Effekt av hästhållning på övergödning i Jörlanda oc h Anråse å

Datum för inspektion: Koordinater
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Fast. Beteckn. Hemtel: Mobil:

Email:

F-skatt

Ändamål med hästhållning
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Rasthage, storlek
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Mockas hage

Sommarhage

Sommarhage, storlek
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Betesrotation
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Inomhus

Bottenmaterial i boxarna

Fullständigt byte



Avmaskning, ggr/år

Gödselhantering efter avmaskning

Läkemedel

Gödselhantering efter medicinering

Gödsel

Typ av förvaring

Gödsellagrets placering

Storlek på utrymmet, m3

Bottenplatta

Läckagerisk gödsellager

Läckagerisk vinterhage

Gödselspridning

Spridningsareal, ha

Spridningstidpunkt

Gröda på gödslad mark

Gödselkompostering

Anvåndningsområde kompost

Gödselöverlåtelse
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Stukaplacering

Lagringstid stuka

Annat användningsområde
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Tabell 1: Sammanställning av data
Allmänt

Objekt nr Besöksdatum Koordin X Koordin Y F-skatt Använd ningsområde
1 100409 144624 6437695 ja tävling, trav
3 100410 146891 6428660 nej nöje o tävling
5 100410 141012 6429967 nej nöje, hopptävling
6 100320 144296 6434736 nej nöje
8 100406 143898 6428341 nej tävling, trav
9 100331 139440 6431304 ja
10 100410 140181 6431942 ja nöje
12 100320 143626 6435367 ja
13 100401 145222 6435849 nej nöje o arbete
14 100330 144603 6436068 nej nöje
15 100428 145544 6435169 nej Nöje
17 100406 144442 6435497 nej nöje
20 100409 143696 6435506 nej uppfödning
22 100410 144831 6438215 nej nöje
24 100321 139842 6428689 ja nöje, tävling
27 100410 148328 6438633 nej nöje
28 100330 148481 6438397 nej nöje
29 100324 140222 6432235 nej nöje, avel
32 100319 145479 6435009 nej nöje
33 100330 144014 6436194 nej nöje
34 100514 145070 6436045 ja nöje, tävling
35 100321 145537 6435241 nej nöje
36 100320 140561 6432334 Ja nöje
37 100331 143451 6434999 ja uppfödning
38 100504 141517 6432607 nej nöje
39 100401 146693 6438023 nej nöje
40 100401 139877 6431458 nej nöje
48 100410 141922 6428151 nej nöje
49 100324 150280 6439199 nöje
50 100409 140186 6429665 nej nöje, tävling
52 100406 147481 6427782 nej nöje
54 100324 142820 6428548 nöje
55 100503 141518 6432651 ja ridskola

1



Allmänt
Objekt nr Besöksdatum Koordin X Koordin Y F-skatt Använd ningsområde

56 100331 138850 6428049 ja avel, stallplats
65 100504 143312 6434328 ja avel
66 100417 144732 6433958 nej nöje
67 100416 141108 6430829 ja trav
70 100321 142359 6433010 nej nöje
71 100320 138379 6427924 nej nöje
80 100514 140868 6432764 ja ridskola
81 100517 147196 6438646 Ja nöje
82 100511 141752 6433208 nej nöje
83 100517 142295 6432961 ja nöje
86 100511 146770 6431553 ja arbete, avel
95 100514 142132 6432411 nej tävlar dressyr
96 100514 144479 6431157 nej nöje
98 100613 147414 6428942 nöje
102 100525 146806 6436148 ja hålla markerna öppna
106 100520 141262 6433238 ja stallplatsuthyrning
109 100531 141427 6429366 ja nöje, arbete i skogen
111 100525 139882 6432174 ja nöje, tävling
115 100526 143249 6429935 nej avel, hoppning
119 100521 145330 6433260 ja nöje
120 100531 144128 6428006 ja nöje, utst, avel
122 100603 141429 6431651 nej avel, nöje
123 100603 142326 6431414 nej nöje, tävling
124 100603 144353 6427852 ja nöje, tävling, arbete i skogen
125 100603 146434 6439498 ja avel, inackordering
126 100613 139467 6429284 nej sommarbete

Summa
Medelvärde

2



Allmänt Vinterhage
Hästras Hårt arbetande Fritidshäst Ponny Storlek, ha Hårdgjord yta,  m 2

varmblod, halvblod 10 2 nej
islandshäst 3 0,2 mestadels grovgrusat
halvblod, nordsvensk, sv ridponny, welsh 4 2 0,75 100
ponny, minishetland 3 1 nej
varmblod 2 0,5 nej
varmblod 1 1 1 nej
halvblod, 5 1 100
halvblod, gotlandsruss, new forest, arab 2 5 1 1
nordsvensk 2 0,5 liten del grusad
nordsvensk, islandshäst 1 1 1 liten del grusad
shetlandsponny, arab 2 2 1 liten del
halvblod, ponny, welsh mountain, minishetlandsponny 1 4 0,75 50 grusat m matta
Ridponny 5 0,5 ja, delvis
varmblod, halvblod 2 0,2 nej

1 6 1 0,1 ja, grus
halvblod, shetlandsponny 1 1 0,8 nej
ridponny, shetlandsponny 2 1 nej

7 1 ja grus 
0 2 0 2 Nej

svenskt halvblod, islanshäst 2 1 nej
halvblod, ponnykorsning 3 1 1,5 nej
gotlandsruss, halvblod, nordsvensk 2 1 0,5 nej
islandshäst 3 5 3,5 Nej
islandshäst 5 1,5 nej
halvblod, ponnykorsning 1 1 1,25 200
sv halvblod 6 0,2 grusat
islandshäst 9 1 150
islandshäst 2 0,75 nej
C-ponny 2 0,5 ca 100
B-ponny, D-ponny 2 1 250
fjording 1 1,5 nej
ardenner, shetlandponny 1 1 1,5 grus ca 60
de flesta är halvblod 14 7 0,35 3500
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Allmänt Vinterhage
Hästras Hårt arbetande Fritidshäst Ponny Storlek, ha Hårdgjord yta,  m 2

blandat 13 2 1,5 0,5 grusat
islandshäst 10 5 nej
gotlandsruss, blandras ponny 2 0,5 nej
varmblod 2 0,75 nej
varmblod, shire, shetlandsponny 3 1 0,06 grus
tinker, ponny 1 5 0,5 grus o sand
ponny 2 16 4,05 800
Nordsvensk, fjording, halvblod 9 1 50
Korsning, travare, gotlandsruss 3 1 2 nej
halvblod, nordsvensk, shettlandponny, haflinger 2 2 1 1400
nordsvensk 4 1,5 nej
ponny, sv halvblod 5 3 1 600
islandshäst 2 1 400
islandshäst, minishetlandsponny 2 0,5 nej
ponny 2 2,5 nej
nordsvensk, shettlandsponny 3 2 6 30
american paint, tinker 2 0,5 200
d-ponny 5 0,15 200
sv halvblod 2 0,5 40
D-ponny, shetlandsponny 3 0,6 nej
sv halvblod, new forest, tori 3 2 0,1 ja, alltihop
islandshäst, korsningsponny 5 2 nej
korsningsponny 3 0,7 100
nordsvensk, nordsvkorsning, welsh cob, new forestponny, shetlandsponny 3 5 0,7 400
sv ridponny, arab, korsning, halvblod, connemaraponny 6 0,37 2500
valack 4
Summa 4 168 117
Medelvärde 1,15
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Vinterhage Sommarhage
Vattenförs Dränering Utfodringsområde Ant tim/dygn ute  Mockar Storlek, ha Ant tim/dygn ute Vattenförs

baljor nej samma 6 2 24 baljor
tunna nej varierar 13,5 ja 1,5 18 baljor
baljor nej samma 7,5 4,5 24 balja
kar nej varierar 10 3 14 kar

badkar ja samma 24 1 på annan ort
baljor nej varierar 8,5 1 13,5 baljor
baljor ja, dike i mitte samma 12 3 24 baljor
baljor ja, dikning end lite i hagen 8 ja 12 24 badkar
hinkar ja, dike varierar 24 2 24 badkar
balja dikning varierar 13,5 ja 3 24 baljor
baljor ja samma 24 ja 2 24 baljor
baljor nej samma 15 ja 4 24 badkar, ån
baljor nej inget foder utomhus 7 12,5 10 flottör
tunnor nej samma 10 2,6 24 baljor
hinkar ja, till bäcken varierar 10 ja 3,5 24 kar
badkar ja, gammal varierar 12 4 24 badkar
badkar dikning varierar 10 nej 1,75 15 badkar
baljor ja, till ån varierar 13 2 24 vattenkoppar

badkar Nej varierar 10 5 22 badkar
ån nej varierar 11 1 24 dricker i ån

hinkar nej 14,5 4 24 baljor
kar ja samma 12,5 4 24 badkar

Hinkar Till dike varierar 24 6 24 hinkar
baljor nej varierar 11 3 11 baljor
hinkar delvis samma 8,5 1,25 12,5 vattenledning
hinkar nej samma 7 10 18 plasttunnor

bäcken, vattenkoppar ja varierar 24 ja 4 24 koppar, badkar
hink nej samma 12 1 24 hink
hink nej samma 12,5 ja 2,2 24 balja

tunna ja varierar 12 1,5 24 tunna
bäcken dikning samma 24 1,5 24 bäcken
badkar ja, till bäcken varierar 12,5 3 24 ån
hinkar delvis inget foder utomhus 4,571428571 ja 16 14,3 badkar
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Vinterhage Sommarhage
Vattenförs Dränering Utfodringsområde Ant tim/dygn ute  Mockar Storlek, ha Ant tim/dygn ute Vattenförs

badkar ja samma 16,8 ja 9,15 24 badkar
baljor delvis varierar 24 nej 5 24 baljor, ån
balja ja varierar 24 1,5 24 balja

hinkar ja varierar 5 ja 5,25 12 hinkar o damm
baljor ja samma 6 2 24 baljor

badkar ja till brunn samma 18,5 ja 24 badkar
baljor ja inget foder utomhus 4 nej 16,41 24 baljor

badkar ja samma 10 nej 12 24 badkar
baljor nej samma 13 3 24 baljor

badkar ja samma 12 ja 4,75 24 baljor o å
baljor ja samma 8 1,5 20 baljor
baljor ja varierar 7 ja 3,5 20,5 badkar
baljor nej samma 24 ja 4 24 vattenkopp från ån

bäcken ja varierar 24 nej 1 24 bäcken
bäck och badkar nej varierar 24 nej 5 24 badkar o bäck

baljor ja varierar 14 delvis 2 24 baljor
dricker inne, lösdrift nej varierar 24 ja 2,7 24 inne, vattenkopp

baljor nej inget foder utomhus 7,5 ja 1 20 baljor
baljor nej varierar 9,5 ibland 3,5 24 baljor o bäck
balja ja samma 12 0,3 24 balja
baljor ja, alltihop foder i baljor som körs ut 11,5 ofta 6 24 baljor
hinkar ja inget foder utomhus 24 på våren 1,5 24 balja, ån 
hinkar ja inget foder utomhus 8 ja, en ggn/mån 1,75 14 hinkar, kopp
baljor nej varierar 12 1,5 ggr/år 10,5 24 badkar

badkar nej varierar 9 1ggn/vecka 10 24 badkar
1 24 baljor

Summa
Medelvärde 13,45 4,19 21,84
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Sommarhage Inomhus Avmaskning och läkemedel
Betesrotation Hur ofta Bottenmaterial i boxar Fullstän digt byte, ggr/år Avmaskning, ggr/år Gödselhantering

ja vid behov torv 2,5 3 inget
ja vid behov sågspån 21 2 inget
nej kutterspån 1 3 inget

bara en hage torv o sågspån 1 2-3 inget
ja vid behov väggrus, halm 1 2 inget
ja vid behov halm/kutterspån 12 2 inget
ja vid behov halm, torv, strö 1 träckprov inget
ja vid behov torv 1 träckprov inget
ja vid behov torv 1 vid behov inget
ja vid behov torv/sågspån 2 16 ingen
ja vår o höst torv 2 träckprov ingen
ja vid behov torv 1 1 står inne 1 dygn efteråt
ja vid behov torv 1 2-3 inget
ja vid behov kutterspån 1 2 byter hage
ja vid behov torv 1 träckprov får gå i rasthage 2 dgar efteråt
ja vid behov sågspån allt varje dag träckprov byta hage
ja vid behov sågspån 1 ja inget
ja vid behov sågspån 1 träckprov inget
ja vid behov halm, rundbalar 12 träckprov inget
nej torv/sågspån 0 1 inget
ja vid behov torv 1 träckprov inget
ja vid behov kutterspån 1 inget
ja vid behov torv 1 vid behov inget
ja vid behov torv 0 träckprov inget
ja vid behov torv 1 träckprov inget
ja vid behov halm/sågspån 1 vid behov inget
ja vid behov torv aldrig vid behov inget
ja vid behov sågspån 1 träckprov inget
ja vid behov torv                                 36 nej
ja vid behov sågspån 1 träckprov byter hage
ja vid behov sågspån 2
ja vid behov sågspån 12 nej
ja vid behov torv 1 träckprov ej i sommarhage
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Sommarhage Inomhus Avmaskning och läkemedel
Betesrotation Hur ofta Bottenmaterial i boxar Fullstän digt byte, ggr/år Avmaskning, ggr/år Gödselhantering

ja vid behov torv o halm 1 2 inget
ja vid behov sågspån sällan ja
ja vid behov sågspån o torv 2 nej
ja vid behov kutterspån 1 träckprov inget
nej sågspån 1 3 ingen
ja vid behov torv 1 2 inget
nej torv, kutterspån, kalk 1 1 inget
ja vid behov halm o spån 1 2 inget
ja vid behov torv/halm/spån 1 2 inget
ja vid behov sågspån, halm 3 3 inget
ja vid behov spån, halm
nej kutterspån 1 2 inget
ja vid behov inget stall träckprov inget
nej sågspån 17 4 inget
ja vid behov torv flera år sedan sist
ja vid behov torv, kutterspån träckprov inget

inget problem lösdrift, inga boxar träckprov inget
ja vid behov torv 1 1 inget
ja vid behov kutterspån/torv 2 inget
ja vid behov torv/sågspån 9 träckprov inget
ja vid behov spån, torv 1,5 träckprov 1 dygns gödsel grävs ner på baksidan

inga problem torv, halm 52 träckprov inget
ja vid behov torv 1 3-4 byter hage
ja vid behov spån, halm träckprov inget
ja vid behov torv, halm 1 2 byter hage
ja vid behov

Summa
Medelvärde
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Avmaskning och läkemedel Gödsel
Läkemedel Gödselhantering Typ av förvaring Storlek m3 O bjekt nr Bottenplatta

ibland inget container 1
nej stack 72 3 betong m väggar
nej egen container 5
nej stack 12 6 mark
nej lagras som bottenmaterial i stallet 24 8 grus

händer inget stack 20 9 betong utan väggar 
nej egen container 10
nej container 12
nej stack 6 13 betong utan väggar
nej container 14
nej stack 75 15 mark
ja står inne 1 dygn efteråt container 17
nej stack 58,8 20 betong m väggar
nej container 22

har hänt inget container 24
nej container 27
nej stack 9 28 mark

ibland inget container 29
nej stack 20 32 betong m väggar
nej stack 15 33 mark

mot fästingar stack 21,6 34 betong m väggar
novomectin inget stack 31,2 35 betong m väggar

antibiotika en gång inget container 36
nej stack 72 37 betong med väggar
nej container 38

vagn, töms varje vecka 39
nej container 40
nej container som sprids 5,85 48

inget stack 30 49 mark
nej stack i 2 år 48 50 sprucken betong
nej inget stack 4 52 mark
nej stack 35 54 mark

sällan inget container 55
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Avmaskning och läkemedel Gödsel
Läkemedel Gödselhantering Typ av förvaring Storlek m3 O bjekt nr Bottenplatta

ja inget stack 200 56 mark
nej stack 50 65 betong med väggar
nej stack 6 66 betong utan väggar
nej stack 50 67 betong m väggar

antibiotika inget container 70
ibland inget container 71

ja inget stack 98 80 beongplatta m vägg
nej stack 231 81 betong m väggar
nej stack 70 82 mark
nej stack 10 83 sprucken betong utan väggar

stack 30 86 betong m väggar
nej container 95
nej inget stall 96
nej stack 6 98 mark

knottmedel stack 70 102 betong m väggar
nej stack 126 106 betong utan väggar

antibiotika nån gång inget stack 38,4 109 betong m väggar
nej container/platta 33,6 111 betong m väggar
nej stack 24,5 115 mark
nej stack inomhus 40 119 betong m väggar

vid behov inget stack 9 120 mark
sällan inget stack 35 122 betong m väggar

antibiotika nån gång byter hage container 123
nej inget stack 96 124 betong m väggar

ibland inget stack 36,4 125 betong m väggar
stack 19,2 126 betong m väggar

Summa
Medelvärde
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Gödsel
Läckagerisk gödsellager Läckagerisk vinterhage Gödsel spridning Spridningsareal, ha Spridningstidpunkt

nej obefintlig nej
ja, från brunn på plattan begränsad

nej något
ja, stor ja ja

viss ja ja, grannen väldigt lite vår
ja mkt liten ja efter två år 2 våren
nej ja men begränsad ja 1 våren
nej obetydlig nej
ja ja ja 0,1 vår
nej nej
ja ja ja 1 hösten

ja
nej något ja mindre än 1 försommar
nej ja
nej nej
nej ja, viss nej
ja ja ja 1,5 hösten
nej ja
nej ja 5 vår ibland höst också

ja, rakt ner i ån med sluttning 5 ja nej
nej ja, branta vinterhagar ja i hagarna 2 våren
nej ja 10 vår
nej ja, myllar ner i vinterhagen 10 hela växtsäsongen

något ja ja 10 våren
nej ja, pga dränering nej
nej i princip nej ja 30 våren
nej ja ja 2 efter skörd
nej något ja 3 vår
ja ja, hagen lutar rakt ner i ån ja 0,5 innan plöjning, ibland vår, ibland höst
nej mkt liten ja liten yta sensommar
ja ja ja vid behov
ja ja ja 3 våren
nej ja lite nej

11



Gödsel
Läckagerisk gödsellager Läckagerisk vinterhage Gödsel spridning Spridningsareal, ha Spridningstidpunkt

ja, stor ja ja 1 höst
nej ja nej
ja ja, väldränerat nej
nej mkt lite ja 2 vår ibland höst
nej ja nej
nej ja ja grannen vår
nej något, från dränering ja 9,56 hösten
nej viss ja 20 vår o höst
ja något nej nej
ja ja, dränering ja vår
nej ja, lite ja, lite 3 varierar
nej ja, viss nej

ja, från hårdgjord yta ja, lite
ja, ligger i våtmark ja, våtmark o ån nej

nej ja ja 0,05 försommaren
Ja, plattan o marken lutar åt fel håll ja, sluttar mot ån ja, vartannat år 0,85 vår

nej, tak över ja lite ja hos bonden
nej något ges till bonden som odlar hö
ja ja, lite nej
nej något, dränerad ja 0,1 sommar
ja ja, viss ja 1 våren

ja, brunn i betongen ja, brunn i betongen ja, var 2-3 år 1,5 tidig vår
ja, skarp lutning mot bäck

något ja till bäck, god lutning ja 1 hösten, plöjer
nej ja, god lutning ja 1 vår, plöjer
nej nej

Summa
Medelvärde 4,52
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Gödsel
Gröda Gödselkompostering Anv omr kompost Gödselöverlåt else Stuka Lagringstid, stuka

nej SRAB nej
nej släkting nej
nej Renova ,kläpp nej
nej granne nej

hösilage nej ja, grannen nej
hö nej nej

bete nej ja 6 mån
nej renova nej

grönsaker nej nej nej
SRAB

bete nej nej
SRAB

hö nej granne ja förr 8 mån
nej SRAB nej
nej SRAB nej
nej SRAB nej

hösten nej nej
nej Renova nej

bete nej nej

bete nej nej
hö nej nej

bete Ja lite trädgård Renova
hö nej nej

nej SRAB nej
havre el hö nej kläpp två år sedan några månader

hö nej granne till trädgård
hö nej nej
hö nej granne till vildåker nej
hö nej granne ibland ja förr

hage nej nej
hö nej nej

nej SRAB nej
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Gödsel
Gröda Gödselkompostering Anv omr kompost Gödselöverlåt else Stuka Lagringstid, stuka
hö, vall ja plöjs ner grannen ja många månader

ja jord i trädgård nej nej
nej nej

hö, havre ibland nej nej
nej SRAB nej

potatis, havre, korn, växthus nej granne nej
hösten nej ja 12

spannmål, vall ja sprids med det andra nej nej
nej nej

hö nej kläpp ja 6-7 månader
hö/havre

SRAB

nej nej
hö eller bete nej släkt
vall eller hö nej nej

nej till bonde nej
hö nej SRAB kontrakt nej

nej nej
grönsaker nej nej
hö, hage nej pappa

hö, sommarbete ja lite trädgård nej nej
nej SRAB nej

hösten, plöjer nej grannar nej
havre nej trädgårdsodlare för länge sen

Summa
Medelvärde
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Gödsel Avstånd till vattendrag från vinterhage
Annat användningsomr Avstånd till vattendrag, m Lutni ng

200 m till dike 1
grönsaksodling 350 2

2 m till dike 3
20 4

trädgård 130 4
trädgård 550 1

0 1
1000 1

trädgård 60 3
nej 650 1
trädgård 200 2
trädgård alldeles intill 3
trädgård 750 3

10 m till dike 3
nej 10 m från rasthage 1

300 3
trädgård 100 3
nej 650 m + dränering 2
nej 175 2
trädgård 100 m 3
trädgård 50 3
nej 250 3

hagar fram till ån 2
350 1

trädgård 300 2
nej 350 1
trädgård 300 1
trädgård dike 700 m 3
trädgård 100 3
trädgård 5 m till dike 1

1000 men dikning 1
trädgård 30 3
nej 250 2
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Gödsel Avstånd till vattendrag från vinterhage
Annat användningsomr Avstånd till vattendrag, m Lutni ng
trädgård 200 1
nej 150 4
trädgård 500 3
trädgård 450 0

2 km, men diken intill hagar 0
350 1

trädgård 200 1
trädgård, granne 300 1
trädgård 0 3
trädgård, grannar 800 1

sjö ca 100 m fr hage 3
nej 200 3
trädgård 500 m till mosse 2

0 1
trädgård 0 3
nej 200 1

350 4
trädgård 150 1
trädgård ca 20 m 3

100 2
trädgård 50 2
trädgård 0 2
nej 0 4
trädgård 3 3
trädgård 0 3

10
Summa
Medelvärde
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Tabell 2: Beräkningar baserade på insamlade uppgift er

Vinterhage, kg/gård Sommarhage, kg/gård Stall, kg/gård Vinterhage, Kg/ha Sommarhage, kg/ha Antal hästar/ha
Objekt nr N P N P N P N P N P Vinter Sommar

1 59,5 11,1 238,0 44,5 178,5 33,4 29,8 5,6 119,0 22,3 5,0 5,0
3 40,2 7,5 53,6 10,0 31,2 5,8 200,8 37,5 35,7 6,7 15,0 2,0
5 40,2 7,6 128,6 24,2 88,4 16,6 53,6 10,1 28,6 5,4 8,0 1,3
6 20,9 4,0 29,2 5,6 29,2 5,6 20,9 4,0 9,7 1,9 3,0 1,0
8 47,6 8,9 0,0 0,0 95,2 17,8 0,0 0,0 4,0 2,0
9 19,2 3,5 30,5 5,6 35,0 6,4 19,2 3,5 30,5 5,6 2,0 2,0
10 59,5 11,1 119,0 22,3 59,5 11,1 59,5 11,1 39,7 7,4 5,0 1,7
12 65,5 12,1 196,6 36,4 131,1 24,2 65,5 12,1 16,4 3,0 8,0 0,7
13 47,6 8,9 47,6 8,9 0,0 0,0 95,2 17,8 23,8 4,5 4,0 1,0
14 22,8 4,3 40,5 7,7 17,7 3,3 22,8 4,3 13,5 2,6 2,0 0,7
15 81,0 15,3 81,0 15,3 0,0 0,0 81,0 15,3 40,5 7,7 4,0 2,0
17 56,6 10,8 90,6 17,3 34,0 6,5 75,5 14,4 22,7 4,3 6,7 1,3
20 24,4 4,7 34,8 6,7 59,1 11,3 48,7 9,3 2,8 0,5 10,0 0,4
22 19,8 3,7 47,6 8,9 27,8 5,2 99,2 18,5 18,3 3,4 10,0 0,8
24 79,1 14,7 190,0 35,4 110,8 20,6 791,5 147,3 54,3 10,1 80,0 2,3
27 20,3 3,8 40,5 7,7 20,3 3,8 25,3 4,8 10,1 1,9 2,5 0,5
28 13,9 2,7 20,9 4,0 19,5 3,7 13,9 2,7 11,9 2,3 2,0 1,1
29 90,2 16,9 166,6 31,2 76,4 14,3 90,2 16,9 83,3 15,6 7,0 3,5
32 19,8 3,7 43,6 8,2 27,8 5,2 9,9 1,9 8,7 1,6 1,0 0,4
33 21,8 4,1 47,6 8,9 25,8 4,8 21,8 4,1 47,6 8,9 2,0
34 53,2 10,0 88,1 16,6 34,9 6,6 35,5 6,7 22,0 4,1 2,7 1,0
35 33,5 6,3 64,3 12,1 30,8 5,8 67,0 12,6 16,1 3,0 6,0 0,8
36 154,9 29,4 154,9 29,4 0,0 0,0 44,3 8,4 25,8 4,9 2,3 1,3
37 54,5 10,2 54,5 10,2 64,5 12,1 36,4 6,8 18,2 3,4 3,3 1,7
38 14,3 2,7 21,1 4,0 26,2 4,9 11,5 2,2 16,9 3,2 1,6 1,6
39 41,7 7,8 107,1 20,0 101,2 18,9 208,3 38,9 10,7 2,0 30,0 0,6
40 214,2 40,1 214,2 40,1 0,0 0,0 214,2 40,1 53,6 10,0 9,0 2,3
48 16,7 3,2 33,4 6,4 16,7 3,2 22,3 4,3 33,4 6,4 2,7 2,0
49 17,4 3,3 33,4 6,4 16,0 3,1 34,8 6,7 15,2 2,9 4,0 0,9
50 16,7 3,2 33,4 6,4 16,7 3,2 16,7 3,2 22,3 4,3 2,0 1,3
52 23,8 4,5 23,8 4,5 0,0 0,0 15,9 3,0 15,9 3,0 0,7 0,7
54 21,1 4,0 40,5 7,7 19,4 3,7 14,1 2,7 13,5 2,6 1,3 0,7



Vinterhage, kg/gård Sommarhage, kg/gård Stall, kg/gård Vinterhage, Kg/ha Sommarhage, kg/ha Antal hästar/ha
Objekt nr N P N P N P N P N P Vinter Sommar

55 85,7 16,1 268,2 50,5 364,4 68,6 245,0 46,1 16,8 3,2 60,0 1,3
56 240,0 45,0 342,8 64,3 102,8 19,3 160,0 30,0 37,5 7,0 10,0 1,6
65 167,0 32,0 167,0 32,0 0,0 0,0 33,4 6,4 33,4 6,4 2,0 2,0
66 33,4 6,4 33,4 6,4 0,0 0,0 66,8 12,8 22,3 4,3 4,0 1,3
67 9,9 1,9 23,8 4,5 37,7 7,0 13,2 2,5 4,5 0,8 2,7 0,4
70 22,0 4,1 88,1 16,6 66,1 12,4 367,1 69,0 44,1 8,3 66,7 2,0
71 82,7 15,8 107,3 20,5 24,6 4,7 165,4 31,5 12,0
80 52,5 10,0 314,8 60,1 262,3 50,1 13,0 2,5 19,2 3,7 4,4 1,1
81 89,3 16,7 214,2 40,1 125,0 23,4 89,3 16,7 17,9 3,3 9,0 0,8
82 47,7 9,0 88,1 16,6 40,4 7,6 23,9 4,5 29,4 5,5 2,0 1,3
83 40,5 7,7 81,0 15,3 40,5 7,7 40,5 7,7 17,1 3,2 4,0 0,8
86 31,7 5,9 79,3 14,8 63,5 11,9 21,2 4,0 52,9 9,9 2,7 2,7
95 49,3 9,3 144,4 27,2 119,8 22,6 49,3 9,3 41,3 7,8 8,0 2,3
96 33,4 6,4 33,4 6,4 0,0 0,0 33,4 6,4 8,4 1,6 2,0 0,5
98 33,4 6,4 33,4 6,4 0,0 0,0 66,8 12,8 33,4 6,4 4,0 2,0
102 33,4 6,4 33,4 6,4 0,0 0,0 13,4 2,6 6,7 1,3 0,8 0,4
106 61,1 11,5 104,8 19,8 43,7 8,2 10,2 1,9 52,4 9,9 0,8 2,5
109 47,6 8,9 47,6 8,9 0,0 0,0 95,2 17,8 17,6 3,3 4,0 0,7
111 26,1 5,0 69,6 13,3 57,4 11,0 174,0 33,3 69,6 13,3 33,3 5,0
115 18,8 3,5 47,6 8,9 28,8 5,4 37,7 7,0 13,6 2,5 4,0 0,6
119 25,1 4,8 50,1 9,6 25,1 4,8 41,8 8,0 167,0 32,0 5,0 10,0
120 50,2 9,5 104,8 19,8 54,6 10,3 502,2 94,6 17,5 3,3 50,0 0,8
122 83,5 16,0 83,5 16,0 0,0 0,0 41,8 8,0 55,7 10,7 2,5 3,3
123 16,7 3,2 29,2 5,6 33,4 6,4 23,9 4,6 16,7 3,2 4,3 1,7
124 77,5 14,7 154,9 29,4 77,5 14,7 110,6 21,0 14,8 2,8 11,4 0,8
125 53,6 10,0 142,8 26,7 89,3 16,7 144,7 27,1 14,3 2,7 16,2 0,6
126 0,0 0,0 95,2 17,8 0,0 0,0 95,2 17,8 4,0

Summa 3024,1 570,0 5498,2 1035,4 2954,8 556,0
Medelvärde 51,3 9,7 94,8 17,9 50,1 9,4 90,1 16,9 31,0 5,9 9,9 1,7



Tabell 3: Gödslingsbar yta i förhållande till den a ngivna spridningsarealen
Gödslingsbar yta beräknas utifrån den rekommenderade gödselgivan för fosfor (22 kg/ha). 
Angiven spridningsareal är den yta som hästhållarna angivit att de spridit gödseln över. 
Se också diagram 18.

Gödslingsbar yta, ha Angiven spridningsareal, ha
Objekt nr P

9 0,29 2
10 0,51 1
28 0,17 1,5
32 0,24 5
34 0,30 2
35 0,26 10
37 0,55 10
39 0,86 30
48 0,15 3
49 0,14 0,5
54 0,17 3
56 0,88 1
67 0,32 2
80 2,28 9,56
81 1,06 20
86 0,54 3
106 0,37 0,85
119 0,22 0,1
120 0,47 1
124 0,67 1
125 0,76 1



Diagram 1: Andel hästhållare med F-skatt
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Diagram 2: Fördelning av hästar med avseende på fod erstat
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Diagram 3: Fördelning, %, av hästhållare baserat på  
användningsområde för hästarna, n = 57
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Diagram 4: Antal hästar per hektar i vinterhage i r elation till mockningsfrekvens
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Diagram 5: Antal hästar per hektar i sommarhage
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Diagram 6: Föredragna bottenmaterial i boxarna, %
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Diagram 7: Fördelning av stallgödselhantering
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Diagram 8: Gödsellagringens utformning

53%

13%

34%

Betongplatta med väggar
Betongplatta utan väggar
Mark



Diagram 9: Antal hästar per hektar i vinterhage för  gårdar med olika 
gödsellagring
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Diagram 10: Tidpunkt för spridning av gödsel, %
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Diagram 11: Gröda odlad på gödslad mark, %
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Diagram 12: Avstånd till vattendrag
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Diagram 13: Lutning på mark, kategori 1- 4
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Diagram 14: Kg kväve per hektar och år i vinterhage
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Diagram 15: Kg Kväve per hektar och år i sommarhage
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Diagram 16: Kg fosfor per hektar och år i vinterhag e
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Diagram 17: Kg fosfor per ha och år i sommarhage
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Diagram 18: Spridningsbar yta i förhållande till an given spridningsareal

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

9 10 28 32 34 35 37 39 48 49 54 56 67 80 81 86 106 119 120 124 125

Objekt

ha

Gödslingsbar yta

Angiven spridningsareal


