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1 Abstract 
 

Horses produce a considerable amount of dung containing nutrients, like phosphorus and nitrogen. 

Too much nutrients leaching into water bodies can lead to eutrophication which affect the environ-

ment. The Swedish county administration has started a project in which environmental supervision on 

smaller farms, like horse farms, will be done. The aim is to evolve better knowledge on how to do 

supervision by authorities to be able to minimize the risk for environmental problems. Therefore, I got 

help from this project to evaluate how many horse farms that has deviation on dung management 

from storing and nutrient leaking in horse pastures. I compiled the results from 65 checklists used by 

environmental inspectors in the project. I also did a literature study to get better knowledge of the 

environmental problems dung are causing. The results from the literature study shows that a consid-

erable amount of nutrients, like different forms of phosphorus and nitrogen, that can cause eutrophi-

cation are leaching from dung storing exposed for rainfall and from horse pastures. The results from 

the evaluation of checklists shows that deviation from legislation on horse farms are present at 40 % 

of all visited horse farms. The distribution of the deviations was 25 % for dung storage, 20 % of capacity 

for storing and 15 % for nutrient leakage from horse pastures. It also indicated that knowledge and 

understanding of the environmental legislation requirement on horse farms are quite low. My sum-

mary assessment of this study is that authority supervision of horse farms should continue to be able 

to minimize nutrient leaching to water bodies and the environmental problems following from this. I 

also think that information to horse occupation should be expanded and the legislation should undergo 

an overview with the purpose of widen the ability of making demands on farms that are not agricultural 

holdings. 
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2 Sammanfattning 
 

Hästar i Sverige producerar 2,7 miljoner ton gödsel varje år. Träck och strömedel bildar gödsel vilket 

innehåller näringsämnen som vid tillförsel till vattenförekomster bidrar till övergödning som minskar 

den biologiska mångfalden. Läckaget av kväve och fosfor samt övergödningen som följer av detta är 

stort i södra Sveriges vattenförekomster. Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål och 

”ingen övergödning” inkluderas här. I Länsstyrelsens förvaltningsplan för 2016-2021 över Västerhavets 

vattendistrikt anges att det behöver ställas krav på att växtnäringsförluster till vattenförekomster 

minskar för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Vidare anges även att Länsstyrelsen ska ut-

veckla sin tillsynsvägledning kring verksamheter med jordbruk och hästhållning. Projektet ”Tillsyn på 

mindre lantbruk” startades därför av Miljösamverkan Halland och Västra Götaland.  

Syftet med min studie är att uppskatta miljöpåverkan från gödsel och hur stor andel av hästgårdar som 

har brister i sin gödselhantering. Jag vill bedöma om mer tillsyn av hästgårdar är motiverad för att nå 

upp till miljökvalitetsmålen.  

 

1. Finns det en risk för miljöpåverkan från hästgårdars gödselhantering via lagring och träck i hagar?   

2. Hur stor andel av de inspekterade hästgårdarna i Hallands och Västra Götaland har brister i sin göd-

selhantering enligt gällande lagstiftning? 

För att besvara mina frågor har jag gjort en litteraturstudie samt sammanställt resultat från checklistor 

skrivna under tillsynsbesök inom Miljösamverkans tillsynsprojekt. 

 

Resultatet från litteraturstudien visar att träck, gödsel och näringsläckage från hästgårdars hantering 

och lagring riskerar ge en betydande miljöpåverkan. Gödsel som utsätts för regn bidrar till att en stor 

mängd näringsämnen lakas ur. Så mycket som 81-97 % av näringsämnena kan följa med regnvattnet. 

Nitrat lakas ur nästan helt från otäckta gödselhögar. Läckaget från hagar kan vara mycket stort där 

många faktorer spelar roll. Om mängden vattenlöslig fosfor överstiger 5 mg/Kg jord finns en hög risk 

för läckage av fosfor till vattenförekomster. I hagar kan detta överstigas med 2 till 4,3 gånger så mycket. 

Avrinningsvatten från hagar kan innehålla en mängd av kväve som är 14 gånger högre än begränsning-

svärdet för renat avloppsvatten. En årlig medeltillförsel av 60 kg fosfor och 252 kg kväve till jorden kan 

förekomma vilket är högre än de begränsningsvärden som finns för spridning av stallgödsel inom en 5-

års period om hästarna hålls i hagarna under flera år.   

 

Resultatet från tillsynskampanjen visar att av de besökta gårdarna har 40% avvikelser och 60% inga 

avvikelser. Gödselförvaringen står för 25% av avvikelserna, lagringskapaciteten för 20% och närings-

läckaget från hagar för 15% samt att kunskapsnivån är låg hos verksamhetsutövarna.  

Min samlade bedömning av resultatet från min studie är att hästgårdars gödselhantering och nä-

ringsläckage från hagar i hög grad har miljöpåverkan samt att en betydande del av hästgårdarna visar 

på brister som kan påverka miljön. Kunskapen om hästnäringens miljöpåverkan anses vara för låg samt 

att lagstiftningen bör ses över så att tillsynen och möjligheten att ställa krav på de verksamheter som 

inte faller under benämningen jordbruksföretag kan bli lättare att genomföra. Min slutsats är att till-

synen av hästgårdar bör och ska fortsätta och bli en del i kommunernas tillsynsutövning för att växt-

näringsläckage till vattenförekomster som bidrar till övergödningen ska minska.  
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3 Bakgrund 

 

Hästar har en stor betydelse i det svenska samhället då de bidrar till social, kulturell gemenskap men 

även ur ekonomisk synvinkel. För företagare på landsbygden finns det många näringsverksamheter 

med häst som ger sysselsättning. Hästar bidrar även till den biologiska mångfalden och öppna land-

skap genom sin betning av mark (Malgeryd & Persson 2013). År 2004 utfördes en statistisk undersök-

ning av Jordbruksverket kring hästar och anläggningar med häst där det skattades att antalet hästar i 

Sverige uppgick till 283 100 och antalet anläggningar till 56 000 (Persson 2005). År 2016 utfördes en 

ny uppskattning då antalet hästar i Sverige skattades till 355 500 vilket är en ökning med 26% och an-

talet anläggningar med häst till 76 800 stycken vilket är en ökning med 37% (Enhäll 2017). Mängden 

gödsel som dessa hästar producerar årligen uppskattas till 2,7 miljoner ton (Malgeryd & Persson 

2013.  
 

Spillning från häst består av träck och urin där träcken mestadels består av osmälta foderrester och 

urinen av vatten samt salter. Hästar står ofta på någon typ av strömedel vilket då även adderas till 

träcken som samlas upp från installade hästar. Träcken ihop med strömedlet kallas för gödsel och detta 

kommer då att innehålla växtnäring och mullbildande ämnen (Malgeryd & Persson 2013). 

 

Näringsämnen som kväve (N) och fosfor (P) som tillförs vatten pga. mänskliga aktiviteter kan leda till 

övergödning som bland annat minskar den biologiska mångfalden. Problemen med övergödning i 

sjöar, vattendrag och havsområden är störst i södra Sverige (Havs- och vattenmyndigheten 2017). Läck-

aget av kväve och fosfor i södra Sverige är stort. Kväveläckaget styrs mycket av jordbrukets intensitet 

och är stort längs hela södra kusten samt för Öland och Gotland. Störst utlakning av kväve i Sverige 

finns i Halland. Läckaget av fosfor är störst längs Bohusläns kust men även för Hallands län. Fosforläck-

age styrs inte lika mycket av jordbrukets intensitet utan påverkas mer av nederbörds- och avrinnings-

förhållanden samt av jordarten (Johnsson, et al. 2016). I Sverige finns områden som är särskilt känsliga 

för växtnäringsläckage av kväveföreningar, så kallade nitratkänsliga områden. Enligt EU´s nitratdirektiv 

ska särskilda åtgärdsprogram upprättas för dessa områden. För de nitratkänsliga områdena är lagstift-

ningen hårdare för att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket. Västra Götalands och Hallands 

län hör till de områden som har delar som är särskilt känsliga för nitrater (Jordbruksverket 2019). 

 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål att arbeta efter varav ”ingen övergödning” är ett 

av dem. Riksdagens definition på det miljökvalitetsmålet är ”Halterna av gödande ämnen i mark och 

vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 

eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten” (Johansson 2018). 

 

I Förvaltningsplanen 2016–2021 för Västerhavets vattendistrikt som Länsstyrelsen arbetat fram finns 

de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Där 

anges även att det behöver ställas krav för att minska växtnäringsförluster till vattenförekomster och 

att Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning inom detta. De verksamheter som berörs är tex 

jordbruk och verksamheter med hästhållning (Förvaltningsplan 2016–2021). Ett projekt har därför 
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startat med benämningen ”Tillsyn på mindre lantbruk” inom Miljösamverkan Halland och Miljösam-

verkan Västra Götalands län. Syftet är att ta fram stöd för bedömningar av rimliga krav på mindre 

lantbruk eller hästgårdar samt genomföra en tillsynskampanj (Heidermark 2018). 

 

Det har inte utförts särskilt mycket tillsyn på hästgårdar i Sverige. År 2016 utfördes ett arbete inom 

Sjöbo kommun där tillsyn på 33 stycken mindre hästgårdar genomfördes. Utvärderingen från det ar-

betet visade på stor kunskapsbrist hos verksamhetsutövarna där 60% bedömdes ha hög kunskap och 

40% bedömdes ha låg kunskap. Den vanligaste bristen som visade sig under det här projektet var att 

verksamheterna saknade dokumenterad beräkning av lagringskapacitet för gödseln. Av de besökta 

gårdarna lagrade 21,2 % gödsel i stuka direkt på mark, 15,1 % hade brister i sin gödselförvaring och 77 

% saknade kunskap om lagringskapaciteten (Holm 2016). 

  

3.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete inom miljövetenskap är att få en uppskattning av miljöpåverkan från 

träck och gödsel. Jag vill även utreda hur stor andel av hästgårdarna, som fått tillsyn i projektet genom 

Miljösamverkans tillsynskampanj i Halland och Västra Götaland, som har brister i sin gödsellagring, 

lagringskapacitet och näringsläckage från hagar enligt gällande lagstiftning. Därefter vill jag kunna göra 

en bedömning av om en mer omfattande tillsyn av hästgårdar är motiverad för att nå upp till miljökva-

litetsmålen. 

 

3.2 Frågeställningar 
1. Finns det en risk för miljöpåverkan från hästgårdars gödselhantering via lagring och träck i hagar?  
2. Hur stor andel av de inspekterade hästgårdarna i Hallands och Västra Götaland har brister i sin 
gödselhantering enligt gällande lagstiftning? 
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4 Metod 

För att besvara fråga nummer 1 har jag gjort en litteraturstudie av vetenskapliga rapporter som jag 

valt ut från sökningar i vetenskapliga databaser så som Web of science och även i rapporters referens-

listor. Jag har även testat databasen Onesearch utan att hitta någon rapport av intresse för mitt pro-

jekt. Eftersom jag inte har fått så många träffar har jag sållat ut de artiklar jag funnit intressanta för 

mitt ämnesområde och tittat närmre på dem. Sökningar i databasen Web of science redovisas i tabell 

1. Sökningar efter information och lagstiftning har jag även utfört på myndigheters hemsidor så som 

t.ex. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Tabell 1. Sökning i databaser 

Sökdatum Databas Sökord Antal träffar Utvalda 

2018-09-26 Web of science Horse, manure, 

impact, envi-

ronment* 

30 4 

2018-10-02 Web of science Manure, horse, 

environment* 

109 5 

2018-12-12 Web of science Grazing, im-

pact, soil, sur-

face water 

272 2 

 

I projektet Tillsyn på mindre lantbruk har flertalet handläggare utfört tillsyn i olika kommuner inom 

region Halland och Västra Götaland huvudsakligen i början av 2019 (januari-mars). Jag har samlat in 

resultat från de checklistor som fyllts i under inspektionerna för att besvara fråga nummer 2. Andelen 

hästgårdar med avvikelser i resultaten av dessa checklistor har jag räknat ut för att jag ska kunna få ut 

en uppskattning av hur många hästgårdar i projektet som har brister i olika delar av gödselhanteringen 

i form av procentdelar. Alla utvalda gårdar har följt samma checklista vilken projektgruppen för till-

synskampanjen tagit fram. Fokus i projektet har varit på mindre lantbruk som inte är anmälningsplik-

tiga med 2-99 djurenheter och växtodlingar som kommuner har tillsyn över (Heidermark 2018). Jag har 

valt ut de checklistor som fyllts i från tillsyn på hästgårdar, vilka har blivit 65 stycken. Rapporter från 

andra typer av gårdar samt gårdar som inte har hästhållning som huvudverksamhet har jag valt bort. 

De punkter jag valt att samla in data från av gödseltillsynen på gårdarna har varit de som handlar om 

gödselförvaring, lagringskapacitet och näringsläckage från hagar. Vilken checklista som använts i pro-

jektet presenteras i bilaga 1 så som Falkenbergs kommun har formgivit sin.  

 

Jag har även följt med Frida Roos Lundström, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs 

kommun ,vid två av hennes inspektioner på hästgårdar, för att få en djupare förståelse av tillsynen och 

höra hennes tankar kring bedömningarna på plats. De två inspektionernas resultat ingår i de 65 grans-

kade checklistorna. 
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5 Resultat 

 

5.1 Resultat litteraturstudie 

 

5.1.1 Värden för totalkväve och totalfosfor 

Definitionen på totalkväve och totalfosfor är att de är både partikelbundna och lösta (NFS 2006:7). Det 

begränsningsvärde där kraven på högsta koncentration i form av årsmedelvärde som ska följas för to-

talkväve i renat avloppsvatten från tätbebyggelse är 15 mg/L N-tot. för 10 000-100 000 personekviva-

lenter och 10 mg/L N-tot. för mer än 100 000 personekvivalenter (NFS 2016:6). Mängden P som inte 

får överskridas vad gäller spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel per hektar och år 

till jord är 22 kg och för N är begränsningsvärdet inom känsliga områden 170 kg totalkväve per hektar 

och år. Detta gäller under en femårs-period vilket betyder att man kan välja att sprida 110 kg P och 

850 kg N första året och sen ingenting de resterande fyra åren i den här femårs-perioden (SJVFS 

2015:21). En högre mättnad av P i marken ökar risken för att vattenlöslig P (WSP) lakas ut och följer 

med ytavrinning och grundvatten oavsett jordtyp. Däremot mättas olika jordtyper olika fort med P pga. 

att de olika bindande formerna av P och deras relativa mängder är olika för olika jordtyper. Vid en 

fosformättnad över 70 % finns hög potential för fosforläckage från jorden. Värden för WSP som över-

stiger 5 mg/kg indikerar på en hög fosforsmättnad i jorden på 70-80 % vilket resulterar i en hög risk för 

läckage från jord till vatten (Pöthig et al. 2009).  

 

5.1.2 Kompostering och lagring av gödsel 

Emissioner från gödsel sker i form av exempelvis lustgas (N2O), koldioxid (CO2), metan (CH4), kväve (N), 

ammoniak (NH3), ammonium (NH4
+), nitrat (NO3

-) och fosfor (P) (Maltais-Landry, et al. 2018). Två olika 

studier har genomförts som visar på att gödselhögar alltid bör skyddas mot exponering för regn för att 

inte riskera att läckage av näringsämnen sker, speciellt vid lagring under längre tid (Maltais-Landry, et 

al. 2018), (Komar et al. 2010). Under den första månaden av lagring kan koncentrationen av ammo-

nium minska med 80-85 % och sedan fortsätta vara låg oavsett påverkan från regn eller inte. Mängden 

fosfor påverkas inte av exponering för regn under de första tre månaderna av gödselkompostering 

men efter 6 månader kan P minska med 35-65 % (Maltais-Landry, et al. 2018). Halten P i regnvatten 

från täckta gödselhögar är mindre än i regnvatten från otäckta högar (Komar et al. 2010).  Mängden 

nitrat minskar avsevärt med tiden då gödsel komposteras och samtidigt exponeras för regn. Otäckta 

högar kan visa på 90-99 % lägre koncentrationer av nitrat jämfört med täckta och skyddade högar 

(Maltais-Landry, et al. 2018).  

 

Massan reduceras även mer i täckta gödselhögar som under komposteringen vänds om då och då än i 

statiska högar som utsätts för regn. Näringsinnehållet blir då högre och mindre näringsämnen läcker 

till omgivningen. Massreduceringen kan i en sådan skyddad hög med omrörning bli 43 % jämfört med 

en statisk hög utan omrörning som blir utsatt för regn där reducering med 17 % sker (Komar et al. 

2010).  

 

Under lagring och kompostering av gödsel reduceras koncentrationerna av N även i form av gaser så 

som flyktig ammoniak, lustgas via nitrifikationen och denitrifikationen och som kvävgas via 
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denitrifikation (Akiyama et al. 2004). Emissioner till luft kan vara 11 % högre för lustgas i otäckta högar 

jämfört med täckta efter sex månader. För koldioxid kan emissionerna vara högst i början av en kom-

postering oavsett de olika förhållanden på plats. Emissioner av metan påverkas dock inte av expone-

ring för regn precis som koldioxid. Emissioner av metan kan vara 2-3 gånger högre för hästgödsel jäm-

fört med kalkon- och kycklinggödsel (Maltais-Landry, et al. 2018). För alla typer av gödsel reduceras 

koncentrationen av näringsämnen i otäckta gödselhögar med 28-81 % efter tre månader och med 37-

97 % efter sex månader jämfört med de täckta (Maltais-Landry, et al. 2018).   

 

5.1.3 Betesdjurs inverkan på betesmarker 

Betesdjur har en stor inverkan på markens struktur och sammansättning både på vegetationen och 

jordens kemiska, fysikaliska och hydrologiska egenskaper. Påverkan på jordens kemiska egenskaper 

ger högre koncentrationer av bland annat nitrat, ammonium och fosfor i betade markers jordar. Mins-

kat vegetationstäcke samt påverkan från betesdjurens tyngd och trampande leder till förändrade fysi-

kaliska egenskaper jämfört med obetade marker så som att marken blir mer kompakt och att risken 

för jorderosion blir större. Detta leder till en större risk för ytavrinning vid regn då den minskade poro-

siteten i jorden bland annat gör så att mindre vatten kan infiltrera. Marker som är hårt betade kan ha 

hälften så bra infiltration av vatten som obetade marker. (Yates, Norton & Hobbs 2000). Även lutningen 

av marken har betydelse för hur väl den kan stå emot effekten av betesdjur där brantare marker är 

känsligare och återhämtar sig sämre. Ytavrinningen är även större desto brantare betesmarken är 

(Mwendera & Mohamed Saleem 1997). 

 

5.1.4 Näringsläckage av kväve och fosfor i jord 

Variationen av mängden totalkväve och olika typer av fosfor i hästhagars jord är olika för olika områden 

i hagar (Parvage, Ulén & Kirchmann 2013). I en studie 

har olika jordområden i hagar blivit undersökta. Det är 

de positioner som hästarna fått sin mat på, där de hu-

vudsakligen valt att lämna sin träck samt de områden 

där de enbart betat. De högsta koncentrationerna för 

WSP samt total mängd fosfor och kväve fann man vid de 

områden som hästarna fick sin mat vid samt där de läm-

nade sin träck. Lägre värden blev uppmätta vid områden 

där de enbart betar samt på de närliggande områden 

som valts som referenser till alla gårdar som blivit un-

dersökta. Uppmätta värden för WSP redovisas i figur 1. 

Den uppskattade årliga medeltillförseln av totalfosfor i 

hagarna per år och hektar uppmättes till 60 kg och för 

totalkväve till 252 kg (Parvage, Ulén & Kirchmann 2013). 

I figur 2-3 redovisas en jämförelse mellan den uppskat-

tade årliga medeltillförseln av P och N från de studerade 

hagarna med begränsningsvärdet som inte får överskri-

das vid spridning av gödsel årligen under en femårs-pe-

riod enligt gällande lagstiftning (SJVFS 2015:21).  

Figur 1. Andel wsp på olika positioner i hagen (Parvage, Ulén & Kirchmann 2013). 

9

21,5

4
1,8

0

5

10

15

20

25

Vattenlöslig P mg kg-1 jord

Vattenlöslig P mg kg-1



9 

 

 

Figur 2. Jämförelse för årlig tillförsel av fosfor i hagar mellan begränsningsvärde vid spridning av göd-

sel och uppmätt uppskattat årsmedelvärde från hagarna i kg per hektar och år (Parvage, Ulén & 

Kirchmann 2013), (SJVFS 2015:21). 

 

 

Figur 3. Jämförelse för årlig tillförsel av kväve i hagar mellan begränsningsvärde vid spridning av göd-

sel och uppmätt uppskattat årsmedelvärde från hagarna i kg per hektar och år (Parvage, Ulén & 

Kirchmann 2013), (SJVFS 2015:21). 
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5.1.5 Näringsläckage av kväve och fosfor från hästhagars ytavrinning vid regn 

Vid en studie av förorening av vattnet från ytavrinning i två olika hästhagar har totalfosfor och total-

kväve uppmätts. Den ena av de undersökta hagarna mockades dagligen medan den andra lämnades 

omockad. Olika dräneringsgropar grävdes dit vattnet rann och samlades vid regn. Proverna som un-

dersöktes togs sedan från dessa gropar och resultaten jämfördes mellan de olika hagarna. De olika 

områdena i hagarna som studerades var där hästarna utfodrades samt övrig area. Skillnaden mellan 

dessa områden redovisas tydligare i figur 4 och 5. Här kan man se att de största värdena har uppmätts 

vid utfodringsområdena (2) där hästarna även hade lämnat den mesta av sin träck under den här stu-

dien.  (Airaksinen, Heiskanen & Heinonen-Tanski 2006). I figur 6 redovisas en jämförelse mellan det 

högsta uppmätta värdet för totalkväve från dräneringsgrop 2 (omockad hage vid utfodringsområde) 

med begränsningsvärdet för årsmedelvärdet av totalkväve i avloppsvatten för mer än 100 000 perso-

nekvivalenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 och 5. Skillnaderna mellan de olika områdena i hagarna samt mellan hagarna för varje nä-

ringsämne i vatten från ytavrinning i de olika dräneringsgroparna. Dräneringsgrop 1: Mockad hage, 

dräneringsgrop 2: omockad hage vid utfodringsområde, dräneringsgrop 3: omockad hage övrig area. 

(Airaksinen, Heiskanen & Heinonen-Tanski 2006). 

 

 

Figur 6. Jämförelse mellan det högsta uppmätta värdet för totalkväve från dräneringsgrop 1 (Grop 1: 

Mockad hage), dräneringsgrop 2 (Grop 2: Omockad hage vid utfodringsområde och dräneringsgrop 3 

(Grop 3: Omockad hage övrig area) med begränsningsvärdet för årsmedelvärdet av totalkväve i renat 

avloppsvatten för mer än 100 000 personekvivalenter i mg/L. 
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5.2 Resultat tillsynsrapporter 

 

I projektet har det enligt Frida Roos Lundström varit svårt att hitta hästgårdarna. Verksamhet med 
hästgård är inte anmälningspliktig enligt miljöbalken och det finns inget nationellt register över antal 
hästar och var dessa hästar finns. I Falkenbergs kommun har de fått gå mycket efter gammal inform-
ation som finns i ärendehanteringssystemet. Där har det dock visat sig att många hästgårdar lagt ner 
sin verksamhet. De har istället fått utföra inventeringar och åka till hästgårdar som de fått vetskap 
om via grannar och så vidare. 

 

5.2.1 Lagstiftning  

Här följer lagstiftning som är användbar vid tillsyn av gödselhantering och näringsläckage från hagar. 

Vilka krav som kan ställas på verksamhetsutövaren beror på om de är ett jordbruksföretag eller inte. 

Det klassas som ett jordbruksföretag om det anses bedriva någon form av produktion som tex växtod-

ling eller att livsmedel produceras. Jordbruksföretag regleras av förordning SFS 1998:915 och föreskrift 

SJVFS 2004:62. Om verksamheten inte är ett jordbruksföretag regleras det istället av hänsynsreglerna 

i miljöbalken och då krävs det större flexibilitet eftersom bedömning måste ske i det enskilda fallet. 

(Heidermark 2018) Vid tillsynen måste även hänsyn tas till rimlighet och kostnad för åtgärder för de 

verksamheter som inte är jordbruksföretag (2 kap. 7 § miljöbalken). Enligt Frida Roos Lundström är det 

svårt att kunna ställa rätt sorts krav när verksamheten inte är ett jordbruksföretag, vilket många häst-

gårdar inte är. Hon menar vidare att det går att använda de allmänna råden i lagstiftningen som gäller 

för jordbruksföretag även på de hästverksamheter som inte är jordbruksföretag men att bedömningen 

kan bli mer komplicerad att utföra. 

 

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

Enligt kraven i förordning SFS 1998:915 beror lagringskapaciteten (som verksamheten behöver ha) på 

under hur lång tid gödseln ska kunna lagras vilket är baserad på antal djurenheter och typ av gödsel.  

Inom nitratkänsliga områden är kraven på lagringskapaciteten hårdare. Verksamhetsutövaren ska 

även inom dessa områden kunna visa hur lagringsvolymen har beräknats och dokumentation på detta 

ska sparas och finnas tillgänglig så länge beräkningen är aktuell om de är ett jordbruksföretag.  

 

I 5 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket anges bland annat vilka områden i Sverige som 

är klassade som nitratkänsliga områden. Halland och Västra Götaland är bland annat sådana län som 

har områden som behöver skyddas mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket. I 6 § samma 

förordning anges vilken mängd lagringskapacitet som ska finnas för olika områden.  

 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnä-

ring  

Enligt 7 § SJVFS 2004:62 får inte mellanlagring av stallgödsel direkt på mark (stuka) räknas in i ett ut-

rymme för lagring och i de allmänna råden knutna till denna paragraf finns råd till hur stallgödsel bör 

lagras. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att lagringsutrymmen är utformade så att läckage och 

avrinning från lagringsplatsen till omgivningen hindras (SJVFS 2004:62). Det innebär oftast en gjuten 

platta, urinbrunn, gödselbrunn eller liknande. Det får aldrig ske ett läckage till yt- eller grundvatten till 
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följd av lagringen av gödsel (Heidermark 2018). I denna föreskrift finns även reglering kring hur mycket 

totalfosfor och totalkväve som får tillföras i bland annat 8 § samt 19 a §. Enligt 13, 14 § § samma 

föreskrift ska dokumentation om mottagande och bortförskaffande av stallgödsel finnas tillgänglig de 

senaste sex åren. Här ska bland annat innehållet av mängden totalfosfor i gödseln som lämnas iväg 

finnas dokumenterad. För verksamheter som inte är jordbruksföretag finns i denna föreskrift allmänna 

råd som är kopplade till både SFS 1998:915 och miljöbalkens hänsynsregler. I dessa anges bland annat 

att lagringsutrymmen bör vara så stor att lagring kan ske under perioder då spridning av gödsel inte är 

tillåten eller olämplig, eller till dess att gödseln tas omhand på annat sätt. 

 

Miljöbalken (1998:808) 

Här kan de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 miljöbalken (1998:808) användas vid tillsynen av de 

gårdar som inte är jordbruksföretag. De omfattar bland annat kunskapskraven i 2 §, försiktighetsprin-

cipen i 3 §, hushållnings- och kretsloppsprinciperna i 5 §, lokaliseringsprincipen i 6 § och skälighetsre-

geln i 7 §.  

 

5.2.2 Bedömningskriterier i projektet 

Under inspektionerna har ett inspektionskort med en checklista kunnat användas, se bilaga 1. I den 

har bedömningen 0, 1, 2 eller ej aktuell kunnat kryssas i under de olika bedömningspunkterna. En 0:a 

innebär att ingen anmärkning har kunnat påvisas under besöket, vilket inte kräver någon uppföljning. 

En 1:a innebär att en avvikelse (risk för miljöpåverkan) har påträffats vilket ger en anmärkning i proto-

kollet. Denna avvikelse kommer att följas upp vid ett visst bestämt datum. Uppföljningen kan ske an-

tingen vid nästa ordinarie tillsynsbesök eller så behöver en uppföljande tillsyn utföras tidigare vid ett 

visst nämnt datum. En 2:a innebär en allvarligare avvikelse (direkt miljöpåverkan) där ett beslut om 

åtgärder kommer att skickas separat (Heidermark 2018). 

 

5.2.3 Kommentarer till avvikelser i rapporterna 

I en del av de checklistor jag gått genom finns kommentarer till avvikelserna som följer här nedan. 

Enligt Frida Roos Lundström har de flesta avvikelserna som uppdagats i projektet haft sin grund i okun-

skap. Hästgårdar har inte prioriterats vid tillsyn av verksamhetsutövare. 

Gödselförvaringen har fått avvikelser till följd av sprickor i gödselplattan, läckande gödselvatten, lag-

ring direkt på marken, klackar har saknats på gödselplattor och för att gödslet lagrats för länge så det 

hamnat utanför plattan. Då gödselförvaringen klassats som ”ej aktuell” kan detta ha berott på att de 

enbart t.ex. haft hästar på lösdrift och inte lagrat gödsel på en bestämd plats.  

Näringsläckage från hagar har fått avvikelser på grund av att de behöver mockas oftare, för mycket 

kvarlämnat foder, avståndet till vattendrag har varit för kort, dränering och hårdgjorda ytor har behövt 

översyn samt att hagar har varit för upptrampade. Då näringsläckage fått bedömningen ”ej aktuell” 

kan det ha berott på att det varit väldigt få hästar på stora arealer. 

Lagringskapacitet har fått avvikelser på grund av att ingen beräkning eller dokumentation har funnits 

tillgänglig. Om lagringskapaciteten fått bedömningen ”ej aktuell” kan det t.ex. ha berott på att verk-

samheten inte är ett jordbruksföretag och handläggaren valt att inte bedöma efter de allmänna råden 

och hänsynsreglerna. 
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5.2.4 Rapporternas avvikelser 

 

Genomgångna rapporter blev totalt 65 stycken som kommer av tillsyn på hästgårdars gödselförvaring, 

lagringskapacitet och näringsläckage från hagar. Antal rapporter med avvikelser respektive utan avvi-

kelser redovisas i tabell 2 för ovan nämnda tillsynsområden. Det var 40 % av gårdarna som hade någon 

form av avvikelse och 60 % av gårdarna som inte hade någon avvikelse. Bedömningarnas fördelning 

redovisas i tabell 3. Någon form av avvikelse (bedömning 1 eller 2) har funnits på 25 % av gårdarna 

gällande gödselförvaringen (figur 8), 20 % gällande lagringskapaciteten (figur 9) och 15 % gällande nä-

ringsläckage från hagar (figur 10). För gödselförvaringen har avvikelserna varit av typen 1 i 81 % av 

fallen samt av typen 2 i 2 % av fallen. För lagringskapaciteten har avvikelserna varit av typen 1 i 92 % 

av fallen och av typen 2 i 8 % av fallen. För näringsläckaget från hagar har avvikelserna varit av typen 

1 i 80 % av fallen och av typen 2 i 20 % av fallen.  

 

Tabell 2: Resultat från tillsynsrapporter. 

Ingen avvikelse Avvikelse/avvikelser Totalt antal rapporter 

39 26 65 

 

Tabell 3: Resultat från tillsynsrapporter som visar på fördelningen av avvikelserna. 

Bedömning 0 1 2 Ej aktuell 

Gödselförvaring 48 13 3 1 

Lagringskapacitet 50 12 1 2 

Näringsläckage från hagar 47 8 2 8 

 

 

Figur 7. Resultatet från tillsynen som visar att 40% av hästgårdarna hade avvikelser i viss del av göd-

selhanteringen och 60% uppvisade inga avvikelser. 
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Figur 8. Visar andelen avvikelser på gödselförvaringen på de inspekterade gårdarna 

 

Figur 9. Visar andelen avvikelser på lagringskapaciteten på de inspekterade gårdarna 
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Figur 10. Visar andelen avvikelser på näringsläckage från hagar på de inspekterade gårdarna 

 

Figur 11. Visar hur avvikelserna varit fördelade. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultat från studien 

 

Gödselhanteringen från hästgårdar och näringsläckage från hagar påverkar miljön eftersom både läck-

age av växthusgaser och näringsämnen sker. Resultatet från tillsynskampanjen visar på att en bety-

dande del av hästgårdar, 40%, har avvikelser enligt gällande lagstiftning på sådana delar som gödsel-

hanteringen rörande förvaring, lagringskapacitet och näringsläckage från hagar.  

 

6.1.1 Resultat och diskussion - litteraturstudien 

Resultatet visar på att det är viktigt att lagring av gödsel inte utsätts för regn då näringsämnen lakas ur 

i en betydande mängd, både till luft och mark. Specifikt nitrat som lakas ur nästan helt och hållet från 

otäckta gödselhögar jämfört med de som skyddas från exponering av regn (Maltais-Landry, et al. 2018). 

Båda studierna utförda av Komar et al. (2010) samt Maltais-Landry, et al. (2018) visar på vikten av att 

gödsel förvaras under tak. Det bör även skyddas för att minska risken för att växthusgaser läcker till 

omgivande luft. Eftersom näringsämnena minskade med så stor mängd i studien som Maltais-Landry, 

et al. (2018) utförde kan även meningen med komposteringen för senare spridning för gödsling ifråga-

sättas. Näringsämnenas koncentrationer minskade i allmänhet med så mycket som upp till 81-97 % 

under perioden av ett halvår i de gödselhögar som utsattes för regn. Om näringsämnena urlakas på ett 

och samma ställe istället för att spridas i växtlighet som kan tillgodogöra sig näringen känns kompo-

steringen både meningslös och kostsam för miljön.  

 

Hur näringsläckage sker från hagar beror bland annat på hur hårt packad jorden är, vad för typ av 

jordart marken består av, växttäckets egenskaper, (Yates, Norton & Hobbs 2000) samt hur mycket jor-

den lutar (Mwendera & Mohamed Saleem 1997). Var näringsläckaget är som störst från en hage kan 

styras av hur hagen används av hästarna. De områden med högst uppmätta värden av näringsämnen 

visade sig vara vid utfodringsområden och där hästarna i huvudsak lämnar sin träck (Parvage, Ulén & 

Kirchmann 2013). Om mängden vattenlöslig fosfor (WSP) överstiger 5 mg/Kg jord finns mycket hög risk 

för läckage av fosfor till vattenförekomster (Pöthig et al. 2009). Resultatet från studien utförd av (Par-

vage, Ulén & Kirchmann 2013) visar på att dessa värden överträffas i hög grad vid de områden som 

hästarna utfodras på i hagen samt där de huvudsakligen lämnar sin träck. Vid utfodringsområdena var 

värdena för WSP i medel 9 mg/Kg jord vilket är nästan dubbelt så mycket som 5 mg/Kg jord. Vid om-

rådena med träck i hagarna var medelvärdet 21,5 mg/Kg jord, vilket är 4,3 gånger så mycket som 5 

mg/Kg jord. Detta visar på att risken för näringsläckage i form av vattenlöslig fosfor kan vara betydande 

hög vid ovan nämnda områden i hästhagar. Studien som Airaksinen, Heiskanen & Heinonen-Tanski 

(2006) utförde med resultat från ytavrinning från hästhagar visar på samma mönster som studien ut-

förd av Parvage, Ulén & Kirchmann (2013). Störst näringsläckage fann man även här vid de områden i 

hagarna som hästarna utfodrades vid samt där de lämnade sin träck. De uppmätta värdena för närings-

ämnen var här klart mycket högre vid de områden som hästarna utfodrades vid i omockade hagar. 

Värdena för totalkväve översteg det begränsningsvärde för årsmedelvärde av totalkväve som finns i 

renat avloppsvatten för mer än 100 000 personekvivalenter enligt NFS 2016:6 markant, dvs 14 gånger 

mer. Även för den mockade hagen översteg värdena det tillåtna värdet för totalkväve i renat avlopps-

vatten med nästan tre gånger så mycket. 
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Min bedömning av att näringsläckage är störst vid utfodringsområden är att det kan bero på olika or-

saker. Marken är ofta mycket upptrampad och packad vid utfodringsplatser och saknar växttäcke som 

kan ta upp och hålla kvar näringsämnena men även att hästarna lämnar sin träck där de ofta uppehåller 

sig. Något man inte bör glömma här är att även nedtrampat och ratat foder som blir kvarliggande tillför 

näring. Att det finns stor mängd näringsämnen vid de områden som hästarna lämnar sin träck vid torde 

helt enkelt vara att det finns mycket träck som tillför näring till marken på dessa platser. 

 

I studien som Parvage, Ulén & Kirchmann (2013) utförde kunde årlig medeltillförsel av 60 kg fosfor och 

252 kg kväve räknas fram i de studerade hästhagarna. Siffrorna är uppskattade värden men är anmärk-

ningsvärt högre även här än de siffror som gäller som begränsningsvärden. För spridning av stallgödsel 

eller andra organiska gödselmedel per hektar och år till jorden är begränsningsvärdena nämligen 22 kg 

för fosfor och 170 kg för kväve (SJVFS 2015:21). Eftersom detta gäller för en fem-årsperiod betyder det 

att man kan välja att sprida 110 kg P och 850 kg N första året och sen ingenting de resterande fyra åren 

under den här femårsperioden (SJVFS 2015:21).  

 

Om hagar bara användes tillfälligt under ett eller ett par år skulle den höga medeltillförseln framräknad 

av Parvage, Ulén och Kirchmann (2013) antagligen inte vara något större problem men på hästgårdar 

används markerna oftast år efter år. På fem år skulle då tillförseln av fosfor kunna bli 300 kg (60 x 5) 

och för kväve 1 260 kg (252 x 5) vilket är mycket högre än de begränsningsvärden som finns enligt 

lagstiftningen.  

 

6.1.2 Resultat och diskussion - tillsynskampanjen 

Resultatet från de avvikelser som framkommit i tillsynskampanjen visar på att en hel del hästgårdar 

har en hantering av gödsel och träck som avviker från gällande lagstiftning. Av de besökta gårdarna 

har 40 % haft avvikelser mot 60 % som inte haft några avvikelser. I projektet har 25 % haft avvikelser 

på sin gödselhantering och 20 % har haft avvikelser på lagringskapaciteten. Något färre gårdar har haft 

avvikelser angående näringsläckage i hagar vilket varit 15 %.  

 

Det har inte utförts så mycket inventeringar och tillsyn på hur stor andel hästgårdar som har en miljö-

påverkan via sin gödselhantering samt näringsläckage från hagarna, dvs hur många gårdar som har 

avvikelser mot gällande lagstiftning. Det har heller inte i Sverige fokuserats något på de mindre lant-

bruken utan endast på de större i tillsynen. Den allmänna uppfattningen jag har är att hästägare inte 

har särskilt hög kännedom om den påverkan deras hästintresse har på miljön omkring oss. Arbetet 

som Holm (2016) utförde stödjer även denna mening samt att Frida Roos Lundström också delar denna 

åsikt efter att ha varit ute på många hästgårdar i tillsynskampanjen.  

 

Resultatet visar på något färre gårdar med avvikelser än vad jag trodde. Något som delvis skulle kunna 

förklaras med att tillsynsområdet är förhållandevis nytt och inte ordentligt förankrat i kommunernas 

tillsyn, lagstiftningen täcker inte in på alla plan vilket kan göra bedömningen i fält svår samt att inspek-

törernas kunskap kanske behöver utvecklas. Jag tror även att tillsynen skulle kunna bli mer kvalitativ 

och detaljerad om det i framtiden fokuserades mer på områdena var för sig i checklistan och inte allt 
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på samma gång. Något som är förståeligt då det inte utförts så mycket tillsyn på hästgårdar tidigare 

och man vill få in en bredd i tillsynskampanjen för att kunna ge ett bra stöd och tillsynsvägledning 

längre fram. I det här projektet ”Tillsyn på mindre lantbruk” finns väldigt många områden att göra 

bedömningar inom i checklistan eftersom den inte är utformad specifikt för hästgårdar utan mindre 

lantbruk med 2-99 djurenheter. 

 

6.2 Jämförelser med allmänna uppfattningar och andras resultat 

Något som kan visa på hästägares okunskap eller ovilja att hindra näringsläckage är bland annat att 

hagar oftast anläggs med staketet ända ut till kanten av betesmarken vilket kan hindra att en växande 

zon fångar upp de näringsämnen som läcker. Många hästägare mockar dock hagarna med tanken om 

att minska parasittrycket på betet men min uppfattning är dock att detta utförs utan en kunskap om 

att det även bidrar till mindre näringsläckage. Långt ifrån alla som har hästar mockar dock hagarna. 

Vad jag vet förs det inte särskilt mycket diskussioner i stallarna runt omkring i landet huruvida det 

påverkar miljön med lagring av gödsel eller hur hagar används. Många hagar används år ut och år in 

under hela året. Många hagar är dessutom hårt nedtrampade med näst intill obefintlig växtlighet samt 

att det är många hästar som samsas om små ytor, vilket enligt Yates, Norton & Hobbs (2000) kan öka 

risken för läckage av näringsämnen.  

 

En stor skillnad mellan min sammanställning av avvikelserna från tillsynskampanjen och Holm (2016) 

är att hon fick fram att 77 % av hästgårdarna hade avvikelser på lagringskapaciteten mot mina 20 %. 

Jag tror det kan förklaras med att inspektörerna kan göra olika bedömningar utefter vad för typ av 

lagstiftning de känner att de kan luta sig mot. Verksamheter som inte är jordbruksföretag omfattas 

endast av miljöbalkens hänsynsregler och har således inte kravet på dokumentation av lagrings-

kapacitet på sig på samma sätt. Miljöinspektörer kan dock bedöma det som en avvikelse ändå om de 

väljer att se till lagstiftningen utöver miljöbalken som ett allmänt råd, något som kanske inte alla till-

lämpar i sin tillsyn. Därför är det viktigt med samsyn mellan myndigheter för att bedömningarna ska 

bli likvärdiga landet över. 

 

6.3 Rekommendationer 

Gödsellagringen skulle för minsta möjliga miljöpåverkan behöva vara täckt för att bli skyddad från regn 

och inte möjliggöra läckage. I tillsyn av hästgårdar skulle det enligt mig behöva fokuseras mycket på 

hur utfodringsplatser ser ut, hur mycket träck som finns i hagarna, jordart, hur marken lutar och hur 

länge den använts till bete samt hur många hästar som finns på arealen.  

 

Eftersom en del gårdar påvisade avvikelser i sin gödselhantering och näringsläckage från hagar anser 

jag att det finns en stor risk att dessa gårdar påverkar miljön vilket kan leda till övergödning. Tillsynen 

av hästgårdar behöver fortsätta i framtiden och jag tror även inspektörer som utför tillsynen skulle 

behöva mer utbildning inom området för att bättre kunna prioritera och ställa rätt krav. Eftersom det 

inte finns några tillförlitliga siffror på antalet hästar och gårdar som håller häst i Sverige kan mörkerta-

let av gårdar med avvikelser och risk att bidra till miljöproblemen vara stora. Här borde det vara viktigt 

att inventera och söka efter hästgårdar i områden som ligger nära vattendrag och andra vattenföre-

komster, speciellt om området är nitratkänsligt. Ett sätt att komma mer tillrätta med problemet både 

snabbt och enkelt borde även vara att sprida kunskap om hur hästnäringen påverkar miljön och vad 
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man som hästägare själv kan göra för att påverkan ska bli mindre. Enligt Frida kan det även vara svårt 

att ställa krav enligt lagstiftningen då verksamheten inte är ett jordbruksföretag eftersom det då råder 

andra regleringar enligt miljöbalken. Det kan därför behövas en översyn av regelverket, tydliggörande 

och en breddning av vilka den avser reglera. Bedömningen i fält kan enligt mig bli alltför svår när möj-

ligheten till att kunna ställa krav kan kännas begränsad för verksamheter som inte är jordbruksföretag. 

Risken är att en bedömning som borde varit en avvikelse blir en icke avvikelse på grund av att inspek-

törer inte känner tillräckligt med stöd från lagstiftningen när beslut om krav och förelägganden senare 

ska ställas.  

 

6.4 Min studies styrkor och svagheter 

Det finns inte så mycket studier utförda som handlar om miljöpåverkan från hästgårdars gödselhante-

ring eller näringsläckage från hagar. Därför var det svårt att hitta flera studier som kommit fram till 

samma resultat. Jag hade även kunnat välja ut fler artiklar som handlade om andra djurslag än just 

hästar eftersom det forskats mer på miljöpåverkan från nötkreaturs gödsling bland annat. Jag kom 

fram till att många värden för näringsämnen överstiger de begränsningsvärden som finns i lagstift-

ningen men inte hur dessa höga koncentrationer sprider sig till omgivningen. Det vill säga jag hittade 

inga resultat på hur långt dessa näringsämnen kan sprida sig om betesmarker eller områden kring göd-

sellaggring ligger lite längre från vattenförekomster. Det är därför inte i min studie helt klart hur stor 

miljöpåverkan dessa höga koncentrationer kan ge om de ligger långt från en vattenförekomst där 

spridningen och miljöpåverkan blir mer omfattande.  

 

För att få en bättre förståelse för hur inspektörerna genomför tillsynen hade jag önskat vara med på 

fler än två stycken inspektioner. Jag hade även haft fördel av att vara ute med flera olika inspektörer 

från olika kommuner. Tiden satte dessa begränsningar. Jag tror att tillsynen ser olika ut från kommun 

till kommun och även från inspektör till inspektör. Bedömningarna är individuella vilket kan vara en 

svårighet när det gäller att tolka resultatet. Den handledning som finns i handläggarstödet i projektet 

har nog dock bidragit stort till en samsyn av tillsynen inom projektet. En stor fördel jag haft är genom 

att kunna ha tät kontakt med Frida som gett mig viktiga förklaringar och bra guidning och även att jag 

haft möjligheten att få följa med under två stycken inspektioner av hästgårdar. Min litteraturstudie har 

även gett mig en djupare förståelse för hur tillsynen kan prioriteras. 

 

6.5 Slutsats 

Min samlade bedömning av resultatet från min studie är att hästgårdars gödselhantering och nä-

ringsläckage från hagar i allra högsta grad har en miljöpåverkan samt att en för betydande del av häst-

gårdarna visar på brister som kan påverka miljön. För att kunna minska på växtnäringsläckage till vat-

tenförekomster vilket kan bidra till övergödningen behöver en ökad kontroll av de verksamheter som 

släpper ut dessa ämnen ske. Kunskapen om hästnäringens miljöpåverkan anses vara för låg samt att 

lagstiftningen bör breddas så att bedömningen och möjligheten att ställa krav på de verksamheter som 

inte faller under benämningen jordbruksföretag kan bli lättare att genomföra. Min litteraturstudie vi-

sar på hur tillsynen av hästgårdar kan prioriteras i framtiden och resultatet från tillsynsrapporterna 

visar även på att tillsyn av hästgårdar är något som bör implementeras i kommunernas återkommande 

periodiska tillsyn framöver.  
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7 Tackord 
 

I hela mitt liv har jag haft ett starkt hästintresse. Jag har också många gånger förundrats över den 

hantering av gödsel som sker runt om på alla de gårdar jag har besökt. Därför har jag undrat hur mycket 

mitt intresse bidrar till påverkan av miljön omkring oss. När jag 2018 gjorde praktik som senare blev 

till ett sommarjobb på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun kom jag i kontakt 

med Frida Roos Lundström som berättade om projektet ”Tillsyn på mindre lantbruk” och att de i Fal-

kenberg skulle fokusera på hästgårdar. Eftersom jag funderat mycket på vad jag skulle skriva om i mitt 

examensarbete kändes det mycket upplyftande att få höra om det här projektet som jag tänkte kunde 

vara en hjälp på vägen. Frida har sedan varit ett stort stöd för mig i processen att hitta fram till ett 

lämpligt syfte och mål med min studie. Jag vill därför med stor värme tacka Frida för hennes hjälp till 

mig med allt vad det inneburit. Jag vill även tacka Teres Heidermark på Miljösamverkan stort som bi-

dragit med att skicka tillsynsrapporter till mig. Slutligen vill jag tacka min handledare Kristian Eno på 

Halmstad högskola för vägledning genom arbetet. 
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     Bilaga 1 
                              Förklaring  (x = kontrollerat / = ej kontrollerat ) 

O Inga brister 0 O Påpekande 1 O Allvarlig brist 2 
Risk för miljöpåverkan Direkt miljöpåverkan 

 
 
Bedömning 

O Konventionell: ............................. O Ekologisk: ............................ O Annan certifiering: 
 
Jordbruksföretag    O ja     O nej 
 
Gödsel och odling 
Djurslag: DE: Spridningsareal: Växtodlingsgård: 

Ej 
0 1 2 aktuellt Notering  

Gödselförvaring      

Lagringskapacitet      

Mineralgödsel      

Tillräckliga spridningsarealer      

Gödsel på hela arealen      

Kvävegödsling      

Markkartering      

Spridning/avyttring      

Avloppsslam      

Andel höst- och vinterbevuxen mark      

Näringsläckage från hagar      

 

Kemikalier och bekämpningsmedel 

Sprutförare: 

Ej 
0 1 2 aktuellt Notering  

Sprutjournal      

Godkända preparat      

Förvaring av preparat      

Användartillstånd      

Godkänd och funktionstestad 
spridningsutrustning 

     

Hantering av spridningsutrustning      

Skyddsavstånd vid spridning      

Integrerat växtskydd      

Läckagekontroll köldmedia      

Förvaring av kemikalier      

 
 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
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Cisterner 
Volym på cisternerna: .........................................  Besiktigad t.o.m: ........................................  

Ej 
0 1 2 aktuellt Notering  

Placering      

Läckagerisk      

Kontrollrapporter      

Vattenskyddsområde      

 
Avfall 

0  1 

 
 

Ej 
2  aktuellt  Notering 

 
Förvaring av farligt avfall      

Transport av farligt avfall      

Avfallsjournal för farligt avfall      

Transport av avfall      

Lagring av avfall      

Omhändertagande av avfall      

 
Animaliska biprodukter 

 
 
 

Ej 
0  1  2  aktuellt  Notering  

Förvaring      

Förbränning      

Andra gödningsmedel      

Nedgrävning      

 
Avlopp 

0  1 

 
 

Ej 
2  aktuellt  Notering 

 
Avlopp från WC      

Golvbrunn i verkstad      

Golvbrunn i mjölkrum      

Avlopp i spolspilta      

Oljeavskiljare      

 
Egenkontroll 

0  1 

 
 

Ej 
2  aktuellt  Notering 

 
Rutiner      

Rutin olyckor och större spill      

 

Övrigt 
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