
Hästgödsel 
 
När antalet hästar ökar i landet ökar även mängden hästgödsel. Under ett år produceras idag 2 
miljoner ton hästgödsel. Det är viktigt att denna gödsel kommer tillbaka till lantbruket och gör 
nytta som växtnäring istället för att som det gjorts lämnats in som avfall på sopstationer.  
Ett problem med hästgödseln är att den kan innehålla stora mängder strömedel, vilket leder till 
stora volymer och även gör gödseln svårspridd. De vanligaste strömedlen är halm, torv och 
spån. För den som ska ta emot hästgödsel är det intressant med sådana stall där betes 
tillgången är begräsad till rasthagar som också mockas, eftersom gödselmängden då ökar i 
förhållande till strömängden.  
 
Halm 
Halm är det traditionella strömedlet och borde vara det enklaste sättet att cirkulera näringen 
på. Eftersom den lantbrukare man köper halmen av borde vara intresserad av att återföra 
halmen tillsammans med hästgödseln till sin åkermark. 
Halm är positivt ur den synvinkeln att det fyller två funktioner, dels fungerar det som strö men 
även som foder/sysselsättning. Halm rekommenderas därför speciellt till hästar som får lite 
grovfoder eller som äter upp sitt foder snabbt men även till hästar med olater. Det negativa 
med halm är att det innehåller många småpartiklar och därför är ett problem för hästar med 
luftvägsproblem.  
 
Torv 
Torv har den bästa uppsugningsförmågan och därmed den lägsta ammoniakavgången. Detta 
gör att denna typ av gödsel är den kväverikaste hästgödseln. Gödseln blir även kompaktare 
med mindre luftinnehåll än den med halm, det gör den mindre skrymmande och mer 
lättspridd.  
Torv är det bästa alternativet för hästar med luftvägsproblem beroende på två saker: den lägre 
halten av ammoniak i stallet och att det inte dammar. Det tråkiga med torv är att stallet blir 
mörkare, dessutom är det ofta det dyrare alternativet. 
Den torv som används är vitmossetorv som har 3-4 i pH. Det låga pH:t gör att den bara bör 
spridas på kalkad och gödslad mark. Torven är positiv om man behöver lätta upp sin jord och 
vill ha högre andel organiskt material i marken. 
 
Spån 
Spån ger ett ljust och trevligt intryck av stallet, det har lite sämre uppsugningsförmåga än torv 
och är även lite sämre för hästar med luftvägsproblem. Spånet i sig har väldigt lång 
nedbrytningstid, gödslingseffekt av sågspån har observerats ändå upp till 70 år efter 
spridningen. Den långa nedbrytningstiden gör att gödsel med sågspån bör ligga i kompost och 
brinna i ungefär ett år innan den sprids. 
 
Näringsinnehåll 
Näringsinnehållet i hästgödseln är mycket varierande. Det beror på att det finns många olika 
typer av hästar och sätt att hålla dem. Det enklaste sättet att uppskatta näringsinnehållet är att 
gå efter foderstaten. Detta eftersom näringsämnena som återfinns i träck och urin är ungefär 
det samma som i foderstaten. Undantag är naturligtvis de hästar som växer eller ger di, de har 
lägre näringsinnehåll i sin gödsel än vad som finns i foderstaten.  
 
Eftersom det finns många typer av hästar finns det även många typer av foderstater. För att 
nämna några exempel finns det lättfödda ponnyer som bara äter grovfoder, det finns 
tävlingshästar som fodras med mycket kraftfoder, sedan finns det växande och digivande 



hästar som utfodras med nästan dubbelt så proteinrikt foder. Dessutom finns det en del hästar 
som överutfodras med mineraler, med högt fosfor innehåll vilket märks i gödseln.  
 
Näringsinnehållet i hästgödsel varierar vanligen mellan dessa värden. 
  N P K 
Kg/häst och år 33-61 6-11 42-67 
 
Vid spridning av 10 ton hästgödsel/ha är näringstillförseln följande: 
 N P K 
Halm 2 18 108 
Torv 3 16 91 
Spån 2 17 92 
 
 
Kompostering 
 
Kompostering av hästgödsel visar bra resultat. Dels minskar volymen vilket gör det mer 
lätthanterligt och enklare att sprida. Hästgödseln har hög torrsubstans, därför kan vattning av 
gödseln vara bra för att snabba på nedbrytningen. Halterna av näringsämnen som följt med 
lakvattnet har varit små, 0,3 % av det totala kvävet och 0,7 % av den totala fosforn. Tyvärr 
avgår 50-90 % av ammoniumkvävet, särskilt vid omblandning av gödseln. 
Ett extra plus med komposteringen är att när höga temperaturer uppnås så förstörs ogräsfrö. 


