Miljökontoret ∙ Hässleholms kommun

Nedgrävning av häst (trotjänarbegravning)
Information till dig som vill gräva ner självdöda eller avlivade hästdjur
När djur dör eller avlivas är grundregeln att det
döda djuret ska tas om hand på sådant sätt att
spridning av smittsamma sjukdomar undviks.
Detta innebär i praktiken att alla döda djur ska
hämtas av Lantbrukstjänst för att sedan
destrueras (små sällskapsdjur är undantagna).

Miljönämnden får dock medge att självdöda eller
avlivade hästdjur istället får grävas ner, en så
kallad trotjänarbegravning.
En förutsättning för att få gräva ner hästen är att
den inte har dött av en smittsam sjukdom som
medfört att stallet har spärrats av en myndighet.
Vad är en lämplig nedgrävningsplats?

För att avgöra om platsen är lämplig eller inte
bör följande beaktas:
• Nedgrävningen ska kunna ske på sådant djup
att djur hindras från att gräva upp kroppen.
• Avståndet från nedgrävningsplatsen till
närmaste bostad eller vattentäkt bör vara
minst 200 meter.
• Avståndet från botten av graven till högsta
grundvattenyta under året ska vara minst en
meter.
• Nedgrävning inom skyddsområde för vattentäkt får inte ske.

• Jordarten bör vara sand, grus eller morän.
Det är en fördel om underliggande jordlager
utgörs av lera eller silt.
• Kroppen bör inte heller grävas ner närmare
än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända
dräneringsledningar.
Tänk även på följande

• Om du inte själv äger marken måste du ha
markägarens tillåtelse.
• Uppgifter om den tänkta platsen lämnas till
miljönämnden på särskild blankett i god tid
innan nedgrävningen.
• Vid akuta fall bör du omgående ringa till
miljökontoret.
• Eventuellt gör miljökontoret ett tillsynsbesök
på plats innan nedgrävning för att kontrollera
att platsen är lämplig.
Avgift

Miljökontoret tar ut en avgift på 890 kr för
handläggningen och eventuellt tillsynsbesök.

För ytterligare information kontakta:
Miljökontoret
Tel 0451-26 83 31, miljonamnden@hassleholm.se
Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vxl 0451-26 70 00

