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Lagring och spridning av hästgödsel
- information till dig som har häst i Mjölby eller Boxholm kommun

Vad gäller för lagring av hästgödsel?
Gödsellagringen ska alltid ordnas på ett sådant sätt att miljön eller människors
hälsa inte tar skada. Tänk på avstånd till grannar, dricksvattentäkter och
vattendrag när du planerar din gödselvårdsanläggning.
Om hästarna finns i ett jordbruksföretag
Boxholm kommun:
Stallgödsel ska förvaras på tät och läckagefri lagringsplats med en kapacitet som motsvarar minst
sex månaders gödselproduktion. Undantag finns om du har färre än 11 st hästar.
Mjölby kommun:
Stallgödsel ska förvaras på tät och läckagefri lagringsplats med en kapacitet som motsvarar minst
sex månaders gödselproduktion. Undantag finns om du har färre än tre hästar.
Om du omfattas av undantagen ovan (under 11 respektive tre hästar):
Bedömningen av hur stallgödsel ska förvaras bedöms från fall till fall. Förvaringen ska alltid vara
sådan att den inte riskerar att medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är särskilt
viktigt att tänka på underlaget och avståndet till vattendrag, vattentäkter och närboende.
Om hästarna hålls av privatperson eller klubb
Bedömningen av hur stallgödsel ska förvaras avgörs från fall till fall. Dock motsvarar det i princip
samma bedömning som för jordbruksföretag ovan, eftersom risken för näringsläckage till mark
och vatten är densamma oberoende av vem som äger hästen.
Om hästarna hålls inom detaljplanelagt område eller vattenskyddsområde
Inom detaljplanelagt område behövs tillstånd för att hålla häst och lagra gödsel. Ansökan görs till
miljönämnden. I vattenskyddsområden kan det ibland krävas tillstånd eller anmälan för
hästhållning och gödsellagring. Ansökan/anmälan görs till miljönämnden eller länsstyrelsen
beroende på vilket vattenskyddsområde det handlar om.

Tänk på:
 Släng aldrig främmande föremål, till exempel hästskor, hästskosöm,
ensilageplast, sten eller balsnören i gödseln. Det kan skada både djur,
miljön och maskinerna som ska sprida gödseln.
 Mocka noga och med urskiljning. Gödsel som mest består av strö har litet
näringsinnehåll och det är svårare att hitta någon som vill ta emot den.

Vad gäller för lagring av hästgödsel i fält (stuka)?

Att lägga gödsel i stuka i fält kan aldrig ersätta ett tätt och läckagefritt lagringsutrymme. Normalt
kan gödseln endast läggas ut i fält några veckor, dock något längre om gödseln behöver
komposteras. Det är viktigt att lägga stukan på det fält där gödseln sedan ska spridas och så att
den ligger tillräckligt långt från vattendrag, diken och närboende för att inte medföra olägenhet.
Ca 150 m kan användas som riktlinje. Platsen bör väljas där det inte ansamlas vatten, finns
dräneringsledningar eller högt grundvatten. Vid kompostering behöver stukan utformas så att
processen underlättas och gödseln gärna vändas en gång.

Vad gäller för spridning av hästgödsel?
Det är viktigt att du redan vid införskaffandet av din häst har en plan för
omhändertagande av gödseln. Oavsett om du sprider gödseln själv eller om du
lämnar bort den till en lantbrukare eller någon annan, så ska det ske på ett sådant
sätt att miljön eller människors hälsa inte tar skada.
Stallgödsel får inte tillföras åkermark i större mängder än vad som motsvarar 22 kg fosfor per ha
och år i genomsnitt. För jordbruksföretag med färre än 11 hästar finns ett undantag från
fosforbegränsningen vad gäller gödseln från de egna djuren.
Har du inte egen spridningsareal för gödseln behöver du lämna bort den till någon annan för
spridning. Om du lämnar bort gödsel ska du, om du har jordbruksföretag och fler än 10 hästar,
föra dokumentation om leveranserna och anteckna gödselmängd, djurslag och antal djur, datum
och mottagare. Alla behöver dock kunna redogöra för vart gödsel levereras och i vilken
omfattning.
När får jag inte sprida hästgödsel?
Boxholm kommun:
Sker spridning under december – februari ska gödseln brukas ned inom 12 timmar. Spridningen
får inte ske så att mark eller vatten riskerar att förorenas. Spridning på snötäckt eller frusen mark
är olämplig.





Mjölby kommun:
Augusti – september. Spridning tillåten endast i växande gröda eller före höstsådd.
Oktober. Spridning tillåten endast i växande gröda, före höstsådd eller på obevuxen mark om
nedbrukning sker inom 12 timmar.
November – februari. Spridning förbjuden.
Snötäckt, tjälad eller vattenmättad mark. Spridning förbjuden, oavsett datum.

Mer information
Se Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.
Tel. 0142-850 00
Hemsida www.mjolby.se

