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Informationsbrev för tillsyn av hästgödsel
Förvaring och hantering
Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000
hästar och och de är nu fler än antalet kor.
Sveriges hästar står för nästan 20 procent av
stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel
på liten yta kan påverka miljön negativt, men
med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

initierar emellanåt nationella tillsynsprojekt för
att likrikta tillsynen i hela landet samt för att göra
tillsynen effektivare ute på plats. Jordbruksverket
har tagit fram en gemensam checklista som
används av alla kommuner som deltar i projektet

En vuxen häst producerar 8–10 ton färsk
stallgödsel per år, det bli ca 3 miljoner ton gödsel
per år. Hästgödsel är ett suveränt gödningsmedel
till olika odlingar. När du sprider gödseln på
mark återförs en rad viktiga växtnäringsämnen
till jorden. Med gödseln följer också mullämnen
som bygger upp markstrukturen och som tjänar
som föda åt små och stora djur i jorden.

Kommunerna har även fått i uppdrag genom
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021
att bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och
fosfor från jordbruk och hästhållning minskar till
de vattenförekomster där risk för övergödning
föreligger.

Dålig hantering av hästgödsel kan bidra till
övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Dålig
hantering av gödsel kan också påverka ditt eller
dina grannars dricksvatten negativt.

Anledningen till projektet är att hästgödsel lokalt
kan vara en betydande källa till läckage av
näringsämnen, genom exempelvis upptrampade
betes- och rasthagar samt felaktig
gödselhantering.

Information om tillsynsprojekt på
hästgårdar

Under 2021 kommer miljöavdelningen på miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholms
kommun att delta i ett tillsynsprojekt med fokus
på hästgödsel. Jordbruksverket har tagit initiativ
till tillsynsprojekt hästgödsel som ska utföras av
kommunerna under 2021
Tillsynsprojektets syfte är att följa upp att
lagstiftningen kring lagring, spridning,
bortskaffande av hästgödsel samt hantering av
gödsel i rasthagarna följs. Jordbruksverket

Det är kommunens miljöinspektörer som är
ansvarig för att utföra tillsyn av bland annat
gödselhanteringen. Tillsynen kommer att
fokusera på att gällande lagstiftning följs med
avseende på lagring, bortskaffande, spridning
samt hantering av gödsel i rast- och beteshagar
(ej sommarbete). För dessa besök tas en
timavgift ut för den tid som handläggaren
behöver lägga ner. Du kan läsa mer om avgiften
längst ner i detta brev.
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Lagar som skyddar miljön

Det finns lagstiftning som är till för att minska
riskerna vid gödselhantering. Jordbruksverket
har sammanfattat vilka regler som gäller i
broschyren Hästgödsel - en naturlig resurs som du
hittar på jordbruksverkets hemsida. Här kan du
läsa mer om hur du kan hantera din gödsel på ett
bra sätt.
Du hittar mer information och tips om hur
hästgödseln kan hanteras i rasthagarna i
informationsblad Bra hagar både för hästen och
miljön som du hittar på Greppa Näringens
hemsida.
Tidigare utredningar om hästgödsel och
registrering av hästar på fastighet

Jordbruksverket har haft planer på att
genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om
hästgödsel sedan flera år tillbaka. Att
tillsynsprojektet genomförs nu har alltså inget att
göra med den statliga utredningen om
övergödning, som överlämnades till regeringen
under våren 2020.
Tillsynsprojektet om hästgödsel har inte heller
något samband med kravet på registrering av
hästar, hästdjur och anläggningar som träder i
kraft den 21 april 2021. Syftet med kravet på
registrering är att förekomsten av förödande
djursjukdomar ska minska och att effekterna av
ett utbrott ska minimeras. Du kan hitta mer
information om detta på jordbruksverkets
hemsida.

Du har fått detta
informationsbrev
med tillhörande
bokningsbrev där
dag och tid för
tillsynsbesöket är
angivet.

Varför besöker vi dig?

Vilka gårdar som får tillsyn under 2021 väljs ut
slumpvis. Tillsynen av hästgödsel inom
Hässleholms kommun kommer att fortsätta även
efter att Jordbruksverkets projekt är avslutat. Vår
målsättning är att samtliga hästgårdar inom
kommunen kommer att ha blivit besökta om ett
antal år.
Tillsynen är till stor del förebyggande, vilket
innebär att vi kan ha synpunkter både på
sådant som utgör en risk för människors hälsa
och miljön idag och på sådant som kan
komma att utgöra en risk på sikt.
Större lantbruk med fjäderfä, gris eller nötdjur
får sedan tidigare regelbundna besök av
kommunen, där bland annat gödselhanteringen
kontrolleras. För mindre lantbruk pågår sedan
några år tillbaka ett projekt i kommunen där
även dessa håller på att besökas.

Tillsynsbesöket
genomförs.
Resultat av
tillsynen
sammanställs
muntligt på plats.

Eventuella brister
följs upp

Kontrollrapport
skickas ut

Avgift för
tillsynsbesöket
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Avgift

Vi tar ut en timavgift för vår handläggningstid. I
handläggningstiden ingår bland annat
förberedelser inför besöket, tillsynen som sker
på plats, restid (vi använder en schablontid på 45
min per besök), dokumentation och registrering
av tillsynsbesöket samt skrivande av
kontrollrapport och beslut.
Timavgiften är 1047 kr per timme för år 2021.
Vad avgiften ska omfatta samt timavgiftens
storlek bestäms av taxan för Hässleholms
kommuns prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, som är beslutad av

Kommunfullmäktige den 6 december 2018 §
162. Taxan hittar du på:
https://www.hassleholm.se/kommun-ochpolitik/fakta-om-kommunen/regler-ochstyrande-dokument.html under rubriken Bygga,
bo och miljö.
I de flesta fall hamnar tidsåtgången på
4–5 timmar, vilket innebär en total avgift på
4 188 – 5 235 kronor. Men vid större brister som
kräver mer uppföljning kan tidsåtgången och
därmed även avgiften bli högre.

Vad gör jag om jag har ytterligare frågor?

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen:
Annika Sandberg
Miljöinspektör
0451-26 83 40
annika.sandberg@hassleholm.se
Tina Eckersten
Miljöinspektör
0451-26 83 27
tina.eckersten@hassleholm.se
Kontaktcenter
0451-26 70 00
miljonamnden@hassleholm.se
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