
Vilken typ av hästgödsel vill 
lantbrukaren/trädgårdsodlaren ha. 

Våra grödor vill ha stallgödsel med lätt tillgänglig 
växtnäring under vegetationsperioden. 

Detta innebär att gödsel med mycket halm och 
gödsel som innehåller spån har ett sämre värde för 
växten. Detta förbättras genom att gödsel får ligga 
minst ett år och kompostera.

Störst värde har gödsel som innehåller torv och 
finhackad halm. 

Spångödsel har ett sämre värde och kan vara svår 
att avsätta. 

Noggrannhet lönar sig 

Var noga vid utgödsling av boxar/spiltor. En 
noggrann utgödsling där spån och halm sorteras 
bort ger ett större innehåll av ren gödsel vilket har 
ett större värde som stallgödsel till växterna. 

Tänk på att det inte får finnas snören, plastbitar  
eller andra främmande föremål i gödseln. 

Detta också
Tänk på att din hage där hästarna går på en 
begränsad yta också behöver gödslas ut för att inte 
riskera förorening av grund- och dricksvatten. 

Vem kan hjälpa till med hantering av 
hästgödseln

Lantbrukare som kan ta emot/hämta hästgödsel. 

I länet finns det ett tiotal lantbrukare som kan hjälpa dig 
med att bli av med din hästgödsel. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig.

Lantbrukare som kan hjälpa dig med spridning av 
stallgödsel

Du kanske har möjlighet att sprida hästgödseln på egen 
eller någon grannes åker. Vill du ha hjälp med lastning 
och spridning kan du kontakta någon lantbrukare. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig med spridning. 

Vilka regler finns för hantering av 
hästgödsel

Spridning av hästgödsel får ske: 

 på växande gröda mellan 1 mars till 30 
november.

 inför vårsådd, eller höstsådd, nedbrukning 
måste ske inom fyra timmar. 

 mellan 15 november och 31 december vid 
lämpligt väder (ej snötäckt eller frusen mark) 
om nedbrukning kan ske inom fyra timmar. 

Blekinge tillhör känsligt område enligt 

”nitratdirektivet”

Nitratdirektivet innebär ökad risk för
kväveutlakning till sjöar, vattendrag och hav. 

Vilken typ av hästgödsel vill 
lantbrukaren/trädgårdsodlaren ha. 

Våra grödor vill ha stallgödsel med lätt tillgänglig 
växtnäring under vegetationsperioden. 

Detta innebär att gödsel med mycket halm och 
gödsel som innehåller spån har ett sämre värde för 
växten. Detta förbättras genom att gödsel får ligga 
minst ett år och kompostera.

Störst värde har gödsel som innehåller torv och 
finhackad halm. 

Spångödsel har ett sämre värde och kan vara svår 
att avsätta. 

Noggrannhet lönar sig 

Var noga vid utgödsling av boxar/spiltor. En 
noggrann utgödsling där spån och halm sorteras 
bort ger ett större innehåll av ren gödsel vilket har 
ett större värde som stallgödsel till växterna. 

Tänk på att det inte får finnas snören, plastbitar  
eller andra främmande föremål i gödseln. 

Detta också
Tänk på att din hage där hästarna går på en 
begränsad yta också behöver gödslas ut för att inte 
riskera förorening av grund- och dricksvatten. 

Vem kan hjälpa till med hantering av 
hästgödseln

Lantbrukare som kan ta emot/hämta hästgödsel. 

I länet finns det ett tiotal lantbrukare som kan hjälpa dig 
med att bli av med din hästgödsel. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig.

Lantbrukare som kan hjälpa dig med spridning av 
stallgödsel

Du kanske har möjlighet att sprida hästgödseln på egen 
eller någon grannes åker. Vill du ha hjälp med lastning 
och spridning kan du kontakta någon lantbrukare. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig med spridning. 

Vilka regler finns för hantering av 
hästgödsel

Spridning av hästgödsel får ske: 

 på växande gröda mellan 1 mars till 30 
november.

 inför vårsådd, eller höstsådd, nedbrukning 
måste ske inom fyra timmar. 

 mellan 15 november och 31 december vid 
lämpligt väder (ej snötäckt eller frusen mark) 
om nedbrukning kan ske inom fyra timmar. 

Blekinge tillhör känsligt område enligt 

”nitratdirektivet”

Nitratdirektivet innebär ökad risk för
kväveutlakning till sjöar, vattendrag och hav. 

Vilken typ av hästgödsel vill 
lantbrukaren/trädgårdsodlaren ha. 

Våra grödor vill ha stallgödsel med lätt tillgänglig 
växtnäring under vegetationsperioden. 

Detta innebär att gödsel med mycket halm och 
gödsel som innehåller spån har ett sämre värde för 
växten. Detta förbättras genom att gödsel får ligga 
minst ett år och kompostera.

Störst värde har gödsel som innehåller torv och 
finhackad halm. 

Spångödsel har ett sämre värde och kan vara svår 
att avsätta. 

Noggrannhet lönar sig 

Var noga vid utgödsling av boxar/spiltor. En 
noggrann utgödsling där spån och halm sorteras 
bort ger ett större innehåll av ren gödsel vilket har 
ett större värde som stallgödsel till växterna. 

Tänk på att det inte får finnas snören, plastbitar  
eller andra främmande föremål i gödseln. 

Detta också
Tänk på att din hage där hästarna går på en 
begränsad yta också behöver gödslas ut för att inte 
riskera förorening av grund- och dricksvatten. 

Vem kan hjälpa till med hantering av 
hästgödseln

Lantbrukare som kan ta emot/hämta hästgödsel. 

I länet finns det ett tiotal lantbrukare som kan hjälpa dig 
med att bli av med din hästgödsel. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig.

Lantbrukare som kan hjälpa dig med spridning av 
stallgödsel

Du kanske har möjlighet att sprida hästgödseln på egen 
eller någon grannes åker. Vill du ha hjälp med lastning 
och spridning kan du kontakta någon lantbrukare. 

På hemsidan www.maskinringblekinge.se  kan du hitta 
aktuell information på vilka lantbrukare som kan hjälpa 
dig med spridning. 

Vilka regler finns för hantering av 
hästgödsel

Spridning av hästgödsel får ske: 

 på växande gröda mellan 1 mars till 30 
november.

 inför vårsådd, eller höstsådd, nedbrukning 
måste ske inom fyra timmar. 

 mellan 15 november och 31 december vid 
lämpligt väder (ej snötäckt eller frusen mark) 
om nedbrukning kan ske inom fyra timmar. 

Blekinge tillhör känsligt område enligt 

”nitratdirektivet”

Nitratdirektivet innebär ökad risk för
kväveutlakning till sjöar, vattendrag och hav. 
Nitratdirektivet innebär ökad risk för
kväveutlakning till sjöar, vattendrag och hav.

Regler forts.

Lagring

Hästhållare med 1-2 hästar omfattas av 

allmänna hänsynsregler. 

Hästhållare med 3-9 hästar skall ha 

lagringskapacitet för 6 månader, finns det 10 

eller fler hästar skall lagringskapaciteten klara 8 

månaders lagring. Lagringsutrymmet skall vara 

utformat så att det förhindrar avrinning eller 

läckage till omgivningen.

Enskild kommun kan ställa högre krav med 

hänvisning till allmänna försiktighetsåtgärder.

Notera också att det inte längre är tillåtet att 

deponera hästgödsel på deponianläggning. 

Transporter

Alla transporter av gödsel skall ske med 

lämpliga fordon eller av lantbrukare som skall 

använda gödseln i sin verksamhet. 

Kompostering/mellanlagring

För regler om kompostering och mellanlagring 

bör du kontakta ditt Miljö- och 

Hälsoskyddskontor. 

Vill du har mer information,  kontakta: 

Thornska villan, 370 10 Bräkne-Hoby 
Tel 0457-860 60 
-------------------------------------------------------------
Maskinring Blekinge 

www.maskinringblekinge.se 
-------------------------------------------------------------- 
Kommunernas Miljö- och 
Hälsoskydd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  0455-30 30 00  

Miljö- och hälsoskyddskontor  0457-61 80 00 

(Karlshamn, Sölvesborg, Olofström) 
Miljöförbund Blekinge väst. 0456-160 00 

Hästgödsel en tillgång 

En informationsbroschyr för dig med 
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