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Man kan på ett betydande sätt inver-
ka på miljöbelastningen från häststall 
genom, att fästa uppmärksamhet vid 
hanteringen av gödsel och avfall, de 
yttre områdenas botten och under-
håll, underhållet av avloppsvattensys-
temet samt valet av strömaterial.  Det 
är även viktigt, att tillståndsärenden 
och övriga nödvändiga skriftliga avtal 
är uppdaterade.

Gödselunderhåll och 
strömaterial
Varje stall bör ha en sakenlig gödselstad, och gödsel får 
inte lagras direkt på marken ens då det handlar om ett 
litet antal hästar. 

lagerutrymmen för gödsel får inte placeras:

•	 på grundvattenområden, ifall man inte genom mark-
undersökningar kan påvisa, att placeringen av en 
gödselstad på ifråga varande område inte medför 
förorening av grundvattnet eller risk för förorening;

•	 på översvämningsbenägna områden, som har varit 
översvämmade minst en gång under de senaste 20 åren;

•	 närmare än 50 meter från vattendrag, brunn i hushållsvattenbruk eller källa;

•	 under 25 meter från stamdiken och bäckar.

Lagringsutrymmet för gödsel bör vara vattentätt (betong K30-2, asfaltbetong, gjutasfalt) och det 
bör vara dimensionerat för den gödselmängd, som uppstår under ett år.  Lagerutrymmen för torr-
gödsel som byggts efter 1.4.2015 bör vara täckta eller bör täckas så, att regnvatten inte kan komma 
in i lagret.  Minimivolymen för lagerbyggnadsprojekt, som inletts efter 1.4.2015 är 17 m3 per häst, 
12 m3 per ponny och 8 m3 per liten ponny.  Om det i stallet uppstår mindre gödsel än 25 m3/ år, 
kan	gödseln	lagras	på	ett	tätt	och	tillräckligt	stort	flyttflak	och	då	behövs	ingen	separat	gödselstad.		
Flyttflaket	bör	täckas	vid	regn.		Då	man	beräknar	minimivolymen	kan	man	beakta	den	gödsel,	som	
blir kvar på betesmarken under en betessäsong, på ströbädden i stall med frigående djur samt od-
larnas gemensamma gödselstäder.  Man kan avvika från minimivolymen ifall gödsel överlåts vidare 
till en annan gård för uppbevaring i en ändamålsenlig gödselstad eller för omedelbar användning 
eller åt en användare, som har miljötillstånd för lagring av gödsel.
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Man får inte släppa gödsel eller lakvatten från en gödselstad ut i omgivningen eller yt- 
och grundvattnen.		Framför	gödselstaden	måste	det	finnas	en	hård	lastningsplatta	eller	underlag,	
som håller för lastningsmaskinernas tyngd och som hålls ren från gödsel.

Den fortsatta behandlingen av gödseln

Stallgödseln är ett utmärkt markförbättringsmedel, som hämtar bl.a. kol och organiskt material till 
marken.  Gödseln behandlas i första hand så, att gödseln sprids på de egna åkrarna eller på någon 
annans åker, vars ägare har tillstånd att ta emot gödsel, vilket innebär, att den näring som gödseln 
innehåller, inte går till spillo.  När man överlåter gödsel bör man komma ihåg, att man för överlåtel-
sen har ett skriftligt avtal.  Komposteringen av gödseln kan man främja med hjälp av en trumkom-
postor	och	för	de	mindre	stallens	ändamål	finns	numera	små	kompakta	kompostorer	på	markna-
den.  Även i det fallet måsta man beakta den fortsatta behandlingen. Ifall spridning på åkern inte är 
möjlig, kan man sälja gödseln till t.ex. trädgårdsföretag som gödsel eller för energiproduktion. 

spridning av gödsel på åker

Spridning av gödsel är förbjudet 1.11. – 31.3., men ifall marken är frusen och torr kan man avvika 
från denna tidsgräns fram till och med 30.11.  Avvikelser från förbudstiden kräver en anmälan till 
kommunens miljöskyddsenhet senast 30.10.  Spridning av gödsel är även förbjuden på grund-
vattenområdenas egentliga bildningsområden, under 30–100 m avstånd (beroende på terrängen 
och	topografin)	från	vattendrag	som	används	som	källa	för	hushållsvatten,	på	åkrar	vars	lutning	är	
större än 15 %, under fem meter från vattendrag, i skogar och impediment samt på frusen, snötäckt 
och vattenmättad mark.

Man rekommenderar, att spridningen av gödsel sker på våren och gödseln kan lagra på åkern i vän-
tan på spridning i högst fyra veckor (efter det klassas gödselhögen som en gödselstack).   På åkern 
utspridd gödsel bör plöjas in senast inom ett dygn från spridningen.
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Val av strö

Valet	av	strö	påverkas	av	många	faktorer.		De	
vanligaste kriterierna är priset, tillgången, in-
verkan på luftkvaliteten och hälsan samt erfa-
renheterna av ströets lämplighet för det egna 
ändamålet.		Dessutom	bör	man	komma	ihåg,	
att beakta gödselns slutplacering och kostna-
derna som sammanhänger med det.

Genom valet av strö är det även möj-
ligt att inverka på tillståndet i miljön 
och vattendragen.  Torvtäkt belastar när-
vattnen genom att öka avrinningen av fast 
substans samt näringsämnen.  Speciellt lokalt 
kan torvutdikningar och markberedningen 
övergöda vattendrag betydligt.  Myrarna och 
torven i naturtillstånd är också betydande 
kolsänkor, i vilka lagrats betydande mängder 
koldioxid samt dessutom metan, som är en 
betydligt kraftigare växthusgas än koldioxid.  
Då	de	i	samband	med	markberedningen	fri-
görs till atmosfären värmer drivhusgaserna 
klimatet.

De olika ströalternativens goda och 
dåliga sidor: 

torv
 + binder ammoniak och fukt mycket bra

 + lätt att använda och har en hög 
komposteringstemperatur – den fortsatta 
användningen är lätt

 – dammar och innehåller eventuellt rikligt 
med mögelsporer

 – betydande miljöpåverkan på såväl 
vattendrag som klimatet

halm
 + biprodukt från lantbruket, som är förmånlig 

och lätt att få tag på

 + komposterar bra, lätt att utnyttja som 
markförbättringsmaterial

 + tidsfördriv för hästarna
 – binder ammoniak och vatten dåligt, som 

pellet dock klart bättre
 – kan innehålla mögelsporer

sågspån/Kutterspån
 + biprodukt från sågindustrin

 + ljust, rent och lättskött

 + binder fukt rätt bra
 – medelmåttlig förmåga att binda ammoniak
 – kan eventuellt damma
 – kan vara svårt att få tag på, även den 

fortsatta användningen är utmanande

Pellet
 + ofta rätt förmånliga

 + bra fukttålighet
 – hästar kan eventuellt äta pellets – hälsorisk
 – den fortsatta användningen av träpellets 

problematisk

hampa
 + lätt att slutdeponera (organisk)

 + binder fukt rätt bra
 – binder inte ammoniak speciellt bra
 – dyrt och svårt att få tag på

Obs! 
Det kan förekomma stora variationer i kva-
liteten på strö beroende på partiet och på 
omständigheterna och sättet på vilket sätt 
materialet tagits till vara.  Det är viktigt att 
lagra ströet i lager dit fukt inte kan nå!
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hästarnas utomhusområden samt ridplaner
Välskötta och utomhusområden och ridplaner med en god grund underlättar klart städningen och 
underhållet av stallmiljön och medför en förbättring med tanke på hästarnas hälsa.  Bottnen bör 
hålla för slitage och det är viktigt, att se till, att områdenas yt- och grundstruktur gör det möjligt för 
regn- och smältvatten att rinna bort.  Täckdikning hör till de säkraste och mest miljövänliga meto-
derna för att leda bort överlopps vatten från gårdarna, eftersom näringsämnena, som kommer från 
gödseln,	då	filtreras	in	i	områdets	jordskikt.		Om	uteområdet	ligger	klart	högre	än	omgivningen,	
kan även öppna diken vara en möjlighet.  I områden där man byter bottenmaterialet är det viktigt, 
att	byta	ut	ytjorden	med	lämpliga	intervaller.		Det	är	också	väsentligt,	att	man	städar	inhägnaderna	
tillräckligt ofta, eftersom gödseln utöver de miljöbelastande kvävet och fosforn även fungerar som 
en grogrund för olika mikrober och parasiter. 

Utehägn och beten

Rekommendationen för ett hägns minimistor-
lek är 20 m × 50 m, dvs. 1000 m².  Hästarnas ute-
områden får inte placeras så, att de kan föror-
saka risk för förorening av yt- och grundvatten 
samt den övriga miljön (se s. 2, lagringen av 
gödsel), t.ex. bör man mellan ett sluttande hägn 
och vattendraget lämna en skyddszon.  Om en 
betesmark i en sluttning måste plöjas, bör det 
göras vinkelrätt i förhållande till lutningen, efter-
som man på det sättet får ytavrinningen reduce-
rad.  En betesmark, som sluttar mot en strand 
bör alltså plöjas i strandens riktning.

Ridplaner

Då	man	väljer	material	för	ridplaner	lönar	det	
sig, att utöver de övriga egenskaperna även 
fästa vikt vid materialets miljövänlighet samt de 
olika slutdeponeringsalternativen.  Sanden som 
tagits ur bruk från ridplaner och den med orga-
niskt material blandade sanden får blandas in i 
jordbruksmark.  Sand, som innehåller syntetiska 
material är avfall, vars slutdeponering kan vara 
besvärlig och dyr.  T.ex. att återanvända sanden 
och	 fibermaterialet	 kräver,	 att	 man	 separerar	
materialen från varandra. 



6

råd till häststall
gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd

avfallshantering
Genom att sortera avfallet kan man uppnå klara inbesparingar, eftersom avgiften för blandavfall i 
många kommuner är högre än för sorterat avfall.  Utöver gödseln består hästallens avfall av bl.a. 
balsnören och –plast, hästskor och illafaret foder.  Genom sortering av avfallet och en fungerande 
avfallshantering håller man gården snygg, vilket är viktigt för trivseln för såväl en själv som för even-
tuella kunder samt för utrymmenas funktion samt även för säkerheten för de människor och djur 
som rör sig på området. 

Balplast får inte brännas.  Jordbruksplasten bör antingen sorteras som blandavfall eller så 
använder man sig av avhämtningstjänsten för jordbruksplast.  Exempel på en sådan tjänst är Kiertoa 
Suomesta-tjänsten,	 som	MTK	 ansvarar	 för	 http://www.kiertoasuomesta.fi/sv/.	 Även	 SLC	 har	 en	
motsvarande tjänst.

Farligt avfalla , såsom olja, ackumulatorer och batterier, lysrör, elektronikskrot, målfärger och 
lack	mm.	samt	bekämpnings-	och	desinfieringsmedel,	bör	uppbevaras	märkta i sina egna förpack-
ningar i ett låst och täckt utrymme separat från övrigt avfall.  Farligt avfall förs till avfallsstationen 
(Rosk’n Roll) eller till en ambulerande insamlingsbil.  Läkemedelsavfall bör man föra till apoteket.

Foderavfall får till följd av sitt näringsinnehåll inte 
lämnas i terrängen, utan det bör komposteras, och 
efter det kan det spridas  och plöjas in i åkern.  I första 
hand bör fodret komposteras i gödselstaden, men ifall 
detta inte är möjligt, kan man även sköta komposte-
ringen på en plan (t.ex. betong) med tätt botten.

hästskorna hör hemma i metallinsamlingen.

avloppsvatten
De avloppsvatten som bildas i ett stall, kan 
innebära en betydande näringsbelastning för 
miljön – speciellt om byggnaden ligger nära 
intill ett vattendrag.  Avfallsvattnet, som kommer 
från ett stall, bör behandlas i enlighet med glesbygdsav-
loppsvattenförordningen.  Avloppsvattnen, som bildas i 
byggnaden, bör i första hand ledas till vattentjänstver-
kets avloppsnät.  Ifall detta inte är möjligt, godkänns 
behandlingssystemet för avloppsvatten i samband med 
behandlingen av byggnadstillstånd och åtgärdstillstånd.  
Fastighetsinnehavaren bör känna till det avloppsvatten-
behandlingssystem,	som	finns	på	fastigheten	och	se	till,	
att systemet fungerar.
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tillstånd och anmälningar
Utöver de riksomfattande tillstånden kan bl.a. 
kommunernas byggnadsordning och miljö-
skyddsbestämmelser innehålla strängare till-
läggskrav gällande bl.a. skyddsavstånd. Kolla 
tilläggskraven med din egen kommun.

tillstånd enligt markanvändnings-  
och bygglagen

För byggande av ett stall, krävs alltid ett avgörande 
av planeringsbehov samt byggnadstillstånd.  Man bör 
ansöka om avgörande om planeringsbehov och bygg-
nadstillstånd även ifall man avviker väsentligt från en 
byggnads ursprungliga användningsändamål (till ex-
empel om en ladugård eller ett garage ändras till ett 
häststall) eller om man gör ändringar i själva byggna-
den.		Även	ett	flyttbart	stall	kräver	åtminstone	bygg-
nadstillstånd.  För mindre ändringar (t.ex. fasadänd-
ring) kan det räcka med enbart ett åtgärdstillstånd. 

Det allmänna anmälningsförfarandet i enlighet med miljöskyddslagen

häststallverksamhet är enligt miljöskyddslagen verksamhet, som förutsätter anmälan, om 
stallet har minst 60 hästar.  Anmälan bör göras till kommunens miljöskyddsmyndighet senast 120 dygn 
innan verksamheten har planerats att inledas.  Mera information om anmälningsförfarandet enligt miljö-
skyddslagen fås på miljöförvaltningens nättjänst och av kommunens miljöskyddsenhet. 

Miljötillstånd

Verksamheten kan kräva miljötillstånd, om verksamheten kan 
innebära risk för förorening av miljön (t.ex. om stallet ligger på 
grundvattenområde) eller oskäliga men för grannarna.  Tilläggsin-
formation om miljötillståndsärendena fås från kommunens miljö-
skyddsenhet.

anmälan i enlighet med djurskyddslagen till södra 
Finlands regionförvaltningsverk

Man bör göra en skriftlig anmälan till länsveterinären vid Södra 
Finlands regionförvaltningsverk då man idkar uppfödning av hästar 
eller uthyrning, om man tar hästar för uppbevaring eller skötsel, tar 
emot hästar för skolning och träning eller ger skolning i bruket och 
skötseln av hästar ifall antalet fullvuxna hästar till antalet är totalt 
sex (6).  Även om verksamheten ändrar eller upphör, bör man göra 
en anmälan till regionförvaltningsverkets länsveterinär.
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hästhållningsplatsens och hästens registrering 
registrering till den egna kommunens 
lantbruksnäringsmyndighet

Jord-	 och	 skogsbruksministeriets	 förordning	 gällande	 identifiering	
av hästdjur (222/2017) trädde i kraft 20.4.2017.  Samtidigt upphäv-
des den gamla förordningen från Jord- och skogsbruksministeriet 
(880/2009)	gällande	identifiering	och	märkning	av	hästdjur.		Genom	
förordningen	 gällande	 identifiering	 av	 hästdjur	 är	 det	 bl.a.	 bestämt,	
att uppgifter om hållaren av hästdjur och hästhållningsplatserna bör 
meddelas för införande i registret.

Anmälningsskyldigheten gäller alla som håller hästar, ponnyn, åsnor och zebror samt deras korsningar 
såsom mulåsnor och zebraåsnor.  Anmälningsskyldigheten gäller för hållning av endast ett hästdjur.  Nog-
grannare instruktioner gällande märkning och registrering av enskilda djur hittas på Livsmedelsverkets 
webbsidor:		www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/.

ifall hästhållning sker på kommunens område, rekommenderas det, att man även gör en an-
mälan till kommunens miljöskyddsenhet, så att kommunen kan informera fastighetsägarna 
om aktuella saker gällande hästar.

anmälan om gödselstack

En gödselstack kan inte anses vara en egentlig lagringsplats för gödsel. Gödsel får lagras i stack endast i 
undantagsfall.  Omständigheter, som kan anses vara undantagsfall är arbetstekniska (exempelvis menföre) 
och hygieniska (exempelvis sjukdomsalstrare i gödseln).  Även då bör gödselns halt av fast substans vara 
minst 30 %.  Om gödsellagring i stack bör man anmäla till kommunens miljöskyddsenhet.

Uppbevaring av gödsel i stack är förbjudet på översvämningsbenägna platser samt på grundvattenom-
råden.  Stacken bör placeras på ett bärande åkerområde.  På en sluttande åker börs stacken placeras så 
högt som möjligt.  Stacken får inte placeras närmare än 100 m från vattendrag, stamdike eller hushållsvat-
tenbrunn och den får inte heller placeras närmare än 5 m från ett dike.

Snön bör avlägsnas innan man börjar gräva stacken och i stackens botten bör man breda ut ett lager som 
absorberar	vätska	och	det	lagret	bör	vara	minst	20	cm	tjockt.		Dessutom	bör	stacken	täckas	med	en	
tät presenning eller motsvarande.  Gödseln, som lagrats i stacken bör spridas senast inom ett år räknat 
från tidpunkten då stacken anlades.  En ny stack får anläggas på samma plats tidigast efter två år från 
föregående stack.

Kontaktinformation:
VÄSTRÄ	NYLANDS		VATTEN	OCH	MILJÖ	RF
Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo
019 – 323 623 (lna/msa)
vesi.ymparisto@luvy.fi
https://www.luvy.fi/sv/			
www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/haststall

Råden till häststall har uppgjorts 
utgående från Kyrkslätts stallråd 
(2019).	Dessutom	 har	man	 som	
källor använt publikationer som 
Hevostietokeskus har utgivit 
samt material publicerat av RAN-
KU- och EquineLife -projekten.

Miljöministeriet	 finansierar	
Hiidenvesi restaurerings- och 
Sjundeå å 2030 -projekten un-
der åren 2020–2022 till 50 % 
med medel från Programmet 
för effektiviserat vattenskydd  
www.ym.fi/sv-FI/Natur/Vatten_och_havsvarden

www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/

