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Hästgårdar  
Det finns många hästgårdar i Uppsala kommun som är en viktig del av landsbygden. Dock så har 
alla typer av gårdar med permanent djurhållning en påverkan på vår miljö. För att få ner den 
negativa miljöpåverkan på vår landsbygd har Uppsala kommun ökat tillsynen av mindre 
djurgårdar. 

Hästgårdar i Sverige 
Hästgårdar är en viktig del av vår landsbygd 
eftersom de bidrar till det öppna landskapet. De 
har även en stor social, kulturell och ekonomisk 
betydelse i samhället.  

Det finns ungefär lika många hästar som mjölkkor 
i Sverige men hästarna är vanligtvis utspridda på 
många fler gårdar. Därför har 
tillsynsmyndigheterna svårare att föra aktuella 
register över de verksamheterna.  

Hästarna i Sverige producerar ungefär  
2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka  
10 procent av den totala gödselmängden från alla 
husdjur i landet. I hästgödsel finns det 
växtnäringsämnen och därför bör det användas 
som gödsel på åkermark.  

För att förhindra läckage av växtnäring som bidrar 
till övergödningen av våra vattendrag är det 
viktigt att du sköter gödsellagring och rasthagar 
på ett bra sätt.  

Gödsellagring 
Utrymmet som du använder för att lagra gödsel 
bör vara tätt så att det inte kan läcka 
gödselvatten. Det betyder att lagring direkt på 
mark inte är ett godtagbart alternativ. Det finns 
även krav på hur stor lagringskapaciteten ska 
vara beroende på hur många hästar som finns på 
gården.  

 

Antal hästar Lagringskapaciteten av 

gödselproduktion 

2–10 6 månader*  

10–100 6 månader   

Fler än 100 8 månader  

*Gäller enbart i nitratkänsligt område, vilket hela 

Uppsala kommun är förutom Bladåkers församling.  

 

 

Om du inte har möjlighet att ta hand om din egen 
gödsel kan du ge bort den till någon som bedriver 
jordbruk så den kommer till nytta på åkermarken. 
I så fall behöver du dokumentera gödselmängd, 
datum, vem som tog emot gödseln och hur 
många hästar som gödseln kommer ifrån.   

Rasthagar och parasitbekämpning  
Skötseln av rasthagar är viktig för att förhindra 
läckage av växtnäring till närliggande vattendrag 
och för att minska parasittrycket mot hästarna.  

Fosforläckage från en hästgård kan minska 
betydligt om du mockar hagarna regelbundet och 
lagrar gödseln på ett säkert sätt tills den återförs 
till åkermark. Om du mockar hagarna 
regelbundet minskar även parasittrycket 
eftersom många av dem sprids via gödsel.  

En annan åtgärd är att flytta utfodringsplatsen 
med jämna mellanrum, eftersom det lätt bygger 
på med foderrester och marken blir upptrampad. 
Med tanke på foderhygien, parasiter och 
näringsläckage är flyttbara foderhäckar att 
föredra framför att utfodra direkt på marken. 

Bekämpningsmedel 
Om du använder bekämpningsmedel inom 
jordbruket är det viktigt att utrustningen du 
använder är godkänd av Jordbruksverket. 
Utrustningen ska kontrolleras minst vart tredje år.  
Den som sprutar måste också ha giltigt 
sprutcertifikat och föra sprutjournal. Förvaringen 
av bekämpningsmedel ska vara utformad på ett 
godkänt sätt, till exempel med saneringsmedel, 
och oåtkomligt för obehöriga och invallat. 

Tillsynsbesök  
Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på 
verksamheter med permanent djurhållning. 
Storleken på verksamheten och den 
miljöpåverkan som den utgör bestämmer hur ofta 
vi gör tillsyn.  
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Under tillsynen kontrollerar vi hur din verksamhet 
uppfyller miljöbalkens krav. Det gäller framför allt 
hantering och lagring av gödsel, avfall, 
bekämpningsmedel och andra kemikalier. Det 
innebär att vi granskar olika dokument. Vi ställer 
även frågor om rutiner och kontrollerar hur 
gödsel och andra miljö- eller hälsofarliga 
kemikalier förvaras.  

Efter besöket lämnar vi en sammanfattning av 
våra synpunkter och en inspektionsrapport där vi 
beskriver inspektionen. Eventuella brister följer vi 
upp genom telefonsamtal, kompletteringar av 
dokument, återbesök eller ett beslut med krav på 
att åtgärda bristerna.  

Du har möjlighet att överklaga ett eventuellt 
beslut. Information om hur du gör det finns med i 
beslutet.  

Avgift 
Vid tillsyn tar vi en avgift för vår handläggningstid. 
I handläggningstiden ingår bland annat 
förberedelser, tillsyn på plats och dokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta miljöförvaltningen 

Telefon: 018-727 43 04 
måndag-fredag 9.00–12.00 
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen 
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