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Sammanfattning
Rapporten presenterar de aktiviteter som genomförts i projektet ”Hästgödsel i kretslopp –
Sjuhärad” under projektperioden november 2014 till juni 2016 samt det utfall de fått. Projektets
parter har bestått av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Maskinring Sjuhärad Ekonomisk
förening och Hushållningssällskapet Sjuhärads hästrådgivning. I gruppen har även ingått
representanter från miljöinspektörer i kommunerna Borås Stad, Tranemo samt Ulricehamn.
Kommunernas representanter har dock enbart konsulterats i vissa frågor.
I resultatet ingår broschyren ”Hästgödsel – en resurs”, två Powerpoint-presentationer som vänder
sig till lantbrukare respektive stallägare gällande hästgödselns potential och näringsinnehåll samt
lagar och regler runt den. Vidare har en mall för samarbetsavtal tagits fram för att underlätta för
stallägare och lantbrukare att sluta avtal runt hästgödselhantering. Samtliga av dessa produkter
finns tillgängliga för allmänheten hos Sjuhärads kommuners miljöinspektörer med inriktning
lantbruk samt projektets parter och återfinns också som bilagor i denna rapport.
En kravspecifikation för en webbportal för förmedling av hästgödsel har tagits fram, innehållande
bl a en beräkningsmodell för näringsvärde i hästgödseln beroende på antal hästar m.fl. faktorer.
Vidare har en sammanställning av potentiella andra användningsområden för hästgödsel i
Sjuhärads tagits fram av projektgruppen.
I projektet har tre pilotfall gällande samarbete runt hästgödselhantering mellan stallägare och
lantbrukare genomförts.
I projektresultatet ingår även dels attitydförändringar - som är svåra att mäta - där målgrupperna
har ökat sin kompetens gällande hästgödselns potential, dels har projektet lett till att hästgödseln
har hamnat i fokus för fler aktörer; det pratas om hästgödsel på ett nytt sätt.
De pilotfall som ingått, tillsammans med det ökade fokus som hästgödselns potential har fått i
Sjuhärad, ökar förutsättningarna för en mer miljövänlig och hållbar gödselhantering, där gödseln i
första går tillbaka till kretsloppet, vilket var ett av de mer långsiktiga målen med projektet.
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Bakgrund till projektet

I Sverige produceras stora mängder hästgödsel vilken har en energipotential motsvarande ca
4,3 TWh/år enligt bränslehandboken [1]. I Sjuhärad finns idag 31 hästar per 1 000 invånare [2].
Hästgödsel kan användas vid jordtillverkning, som substrat i biogasanläggning, som bränsle i
förbränningspanna eller spridas på åkermark som gödselmedel. Dock kvarstår faktum att för
flertalet stall är hästgödsel i dag ett kostsamt problem. Att hitta mottagare för hästgödsel är inte
enkelt och speciellt svårt är det för stallägare i tätortsnära miljöer eller där det saknas lantbrukare
och åkermark. I den tidigare studien "Hästgödsel som en resurs" [3] som föreningen Hästföretagarna i Göteborgsregionen initierade, har hästgödselhanteringen inom Göteborgsområdet
kartlagts. Kostnaden för omhändertagande av hästgödsel varierar mellan 100 - 6000 kr/häst och
år, med medelvärde på 980 kr/häst och år. I snitt producerar en medelstor häst på 500 kg ca 6 ton
hästgödsel/år 1.

1

Eftersom hästar går ute en viss tid under ett år går inte all den mängd hästgödsel som en häst producerar att samla in. Enligt Karlsson &
Åkerhielm producerar en häst 8-10 ton/år [4] och enligt Oldenburg m.fl. producerar en häst 8-16 ton [5] varför en rimlig uppskattning av
totala mängder som går att samla in antas vara 6 ton för en fullvuxen häst och 3 ton för en ponny.
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Hästgödsel skall i första hand tillbaka till kretsloppet, vilket också enligt studier visat sig vara ett av
de alternativ som är billigast för stallägaren [3]. I Tabell 1 visas en sammanställning av hur
situationen ser ut i Sjuhärad. Observera att siffran som visar kostnader per häst baserar sig på en
tre år gammal undersökning.
Tabell 1. Gödselmängder och gödselkostnader i Sjuhärad. Indata till beräkning är hämtade från Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund [6], Jordbruksverket [2], Hästgödsel som en resurs [3].

GÖDSELMÄNGDER I SJUHÄRAD
280 000 befolkningsmängd i Sjuhärad [6]
31 antal hästar (per 1000 invånare) [2]
8 680 antal hästar i Sjuhärad
6 ton gödsel/häst 1
52 080 ton gödsel i Sjuhärad/år
GÖDSELKOSTNADER I SJUHÄRAD
980 kr/häst, år (medelkostnad) [3]
8 506 400 kr/hästar i Sjuhärad, år

Gödselkostnader för hela Sverige enligt Wennerbergs antagande på 980 kr/ häst, år blir
352,8 miljoner kronor [3], baserat på att det finns 360 000 hästar i landet år 2010 [2].
Eftersom det är dyrt att hantera gödseln enligt rådande lagstiftning, finns det behov att hitta
godtagbara ekonomiska lösningar - både vad gäller lagring och användning. Hästgödsel är dels
kategoriserat som ett avfall enligt avfallsförordningen [7], dels klassat som ett kategori 2-material
enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter [8], vilket leder till att specifik hantering krävs vid
omhändertagande (om det inte går direkt till en slutanvändare). Gödsel som inte hanteras på rätt
sätt kan leda till emission av växthusgaser, kväve- och fosforläckage, samtidigt som det finns stora
potentiella miljövinster vid rätt hantering. Delar av Sjuhärad tillhör nitratkänsliga områden [9],
vilket gör att omhändertagande av gödsel från rasthagar och stall är en angelägen fråga. Slutligen
råder det okunskap kring vad hästgödsel med olika strömaterial innehåller. Dess näringsvärde och
innehåll av ogräsfrön ifrågasätts. I en ny studie ”Halmpelletsens möjligheter att öka värdet och
biogasutbytet i fastgödsel” påvisas att hästgödsel som innehåller strömaterial som t.ex. halmpellets
är ett gynnsamt gödselmedel för lantbrukaren [10]. Inom Sjuhärads kommunalförbunds
upptagningsområde finns åtta kommuner som har en total åkerareal på ca 78 000 hektar [11],
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varför det borde vara möjligt att hitta avsättning för mer hästgödsel på åkermark i Sjuhärad.
Projektet ”Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad” utgår från befintlig och pågående forskning samt
kunskap inom området hästgödsel.

Syfte
Projektets syfte var att skapa cirkulär ekonomi kring hästgödsel i Sjuhärad genom att:
•

Öka näringsåterförsel och kretslopp inom Sjuhärad och bidra till ökad användning av
naturgödsel

•

Underlätta hantering av hästgödsel och på så vis minska övergödning i Sjuhärad

•

Se hästgödsel som en resurs och genom att skapa en Sjuhäradsmodell öka samordningen
och tillväxten av tjänster kring regionens hästgödselhantering. Detta ökar Sjuhärads
attraktivitet som hästregion och bidrar till en ökad regional tillväxt.

9 (60)

Förväntat resultat
Huvudmålet med projektet var att hästgödselproducenter och lantbrukare inom Sjuhäradsbygden
skulle samverka kring användandet av hästgödsel - för att skapa kretslopp mellan stall och
lantbruk oavsett var dessa är belägna inom regionen. För att visa att det går att erhålla ekonomisk
och miljömässig hållbar användning för hästgödsel skulle ett koncept utvecklas inom ramen för
hållbar landsbygdsutveckling. Projektet förväntades även bidra till att främja samarbetet mellan
bland annat tätortsnära stallägare och lantbrukare i regionen. Projektet skulle också bidra till ökad
tillväxt inom tjänster kring Sjuhärads hästnäring.

Specifika delmål som ställdes i inledningsfasen av projektet

1

Öka kompetensen hos hästägare/stallägare och lantbrukare avseende
hästgödselns roll i kretsloppet samt hur näringsläckage till miljön från yt- och
grundvatten från hästhållning kan minskas. Målsättningen är att 75 % upplever
sig ha ökad kunskap om gödselhantering efter träffarna.

2

Underlätta och skapa vägar för innehavare och användare av hästgödsel att
hitta varandra. Detta ska ske genom att en Sjuhäradsmodell för
hästgödselhantering tas fram och sjösätts.

3

Förenkla för kommunernas miljökontor i deras arbete att få
hästägare/stallägare att följa lagstiftning inom området. Informationsmaterial
om hästgödsel och möjligheter till hantering av den ska tas fram och spridas
både fysiskt och virtuellt.

4

Förbättra lönsamheten för både lantbrukare och stallägare, då projektet
beräknas leda till:
•

•

minskade kostnader för hantering av gödsel hos stallägaren. Kostnaderna
beräknas minska med 30-50 %.
minskade kostnader för inköp av konstgödsel hos lantbrukaren.
Kostnaderna beräknas minska med 5-15 %.
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5

Tillväxt förväntas ske hos lantbrukare och entreprenörer i och med att
Sjuhäradsmodellen sjösätts och företagens tjänster får en ökad efterfrågan
inom området transport och spridning av hästgödsel. Under projektperioden
förväntas 5-10 uppdrag registreras via Sjuhäradsmodellen för
hästgödselhantering.
Det bör noteras att den stora ökningen av registrerade nya uppdrag, kommer
att ske efter projektperioden i och med att modellen då får fäste i regionen.
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Genomförande

Enkäter till målgrupperna
För att ha en grund att stå på inleddes projektet med att tre enkäter genomfördes med respektive
målgrupp stallägare, lantbrukare och miljöinspektörer. Enkäterna ställde liknande frågor och hade
till syfte att informera om projektets existens, att sammanställa målgruppens uppskattade kunskap
om hästgödselns potential samt att ta reda på respektive målgruppers förutsättningar kopplat till
hästgödsel.
För att kunna mäta om projektets målgrupper hade fått en ökad kunskap om hästgödselns
potential och användningsområde ställdes samma fråga gällande självskattning av kunskap om
hästgödselns potential till samtliga målgrupper i slutet av projektet.

Beräkningsverktyg för hästgödselhantering
I syfte att underlätta val av strömaterial och omhändertagande beslutade projektgruppen att ta
fram en kalkyleringsmodell som kan användas i syfte att beräkna växtnäringsvärde i hästgödsel
baserat på olika strömedel. Indata till kalkyleringsmodellen togs från tidigare genomförda studier
som innehåller analysdata, hämtade från projektet Greppa näringens stallgödselkalkyl [12] och
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från befintliga kunskaper hos Maskinringen Sjuhärad. Beräkningsverktyget utvecklades ytterligare
för att kunna användas i den webbaserade portalen – ”Sjuhäradsmodell för gödselhantering”.

Målgruppsanpassat informationsmaterial
Litteraturstudier och insamling av befintliga forskningsresultat och information om gällande lagar
m.m. gjordes för att samla information om hästgödselns potential, om lagkrav och ev. specifika
föreskrifter kring gödselhantering hos respektive kommun i Sjuhärad och annan nyttig
information för att öka målgruppernas kunskap om och vilja att se höstgödselns potential. De
källor som ligger till grund för det informationsmaterial som tagits fram, återfinns i Litteraturlista
sid 27.

Mall för samarbetsavtal stallägare/lantbrukare
Utöver kunskap om hästgödselns potential, underlättar det även för stallägare och lantbrukare att
ha en samarbetsavtalsmall att tillgå. Därför togs en Sjuhäradsanpassad mall för samarbetsavtal
mellan stallägare/hästägare och lantbrukare fram. Projektgruppen identifierade befintliga mallar
och lade till ytterligare dimensioner i dessa för att de ska bli användbara i Sjuhärad och koppla an
till Sjuhäradsmodellen.

Sjuhäradsmodell för hästgödsel
Projektparterna hade flera workshops för att utarbeta hur en Sjuhäradsmodell för hästgödsel
skulle fungera. Fokus lades på att ta fram en tydlig produktspecifikation innehållande en
kravspecifikation på vad som krävs och vilka delar som ska ingå i Sjuhäradsmodellen. Extra tid
lades på att genomföra en marknadsundersökning bland stallägarna i Sjuhärad kring vilka tjänster
och behov de har gällande Sjuhäradsmodellen, utöver just gödselförmedling som var grundidén.

Pilotfall – samarbete mellan stallägare och lantbrukare
Projektet har skapat kontakter mellan stallägare och lantbrukare som format tre pilotfall för
samarbete mellan dessa parter. Tre olika typer av stall kopplades samman med lantbrukare som
var intresserade av att prova samarbete runt hästgödsel.
Kontakterna fanns redan bland Maskinringen Sjuhärad och Hushållningssällskapets hästrådgivare
sedan tidigare och aktualiserades, då intresse visades för att ingå i projektet.
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Löpande informationsspridning
Eftersom projektet huvudsakligen bygger på att målgrupperna får information som ökar deras
kunskap om hästgödselns potential samt om befintliga och nya framtagna verktyg, har
projektgruppen arbetat löpande med informationsspridning till projektets målgrupper via sina
ordinarie kommunikationskanaler under projektperioden.
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Resultat
För en översikt över uppsatta mål och måluppfyllelse, se Bilaga 1 där detta redovisas.

Resultat enkäter
Enkäten visar att miljöinspektörerna bedömer sina kunskaper om; ”hästgödselns näringsvärde
och hur man som stallägare får avsättning för den”, som medel till låg. De flesta kommunerna har
i princip inga eller mycket få kontakter med stallägare. I två av sju kommuner har man gjort aktiva
satsningar mot stallägare de senaste fem åren. Det finns mycket litet utrymme och resurser att
arbeta med just denna målgrupp (mindre stallar med under tio djurenheter). Miljöinspektörerna
för inte heller diskussioner med lantbrukare om just hästgödsel.
Enkäten visar att 76 % av de intervjuade lantbrukarna bedömer sin kunskap om; ”hästgödselns
näringsvärden och hur den kan användas” som ingen alls till medelgod. Sex av de 21 intervjuade
lantbrukarna tar redan idag emot hästgödsel till sina åkrar och intresse finns hos de andra att
också ta emot under vissa premisser. Av lantbrukarna var det 13 som bedrev verksamhet med
egen djurhållning, sju bedrev verksamhet med växtodling/foderproduktion och två arbetade med
både växtodling och djurhållning i sin verksamhet. Fyra av lantbrukarna bedrev ekologisk odling.
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Enkäten visar att drygt 60 % av stallen hade mellan 1-10 hästar. Merparten av stallägarna
bedömde sin kunskap om; ”hästgödselns näringsvärde och hur den kan användas” som medel till
god. Ca 80 % av stallen har löst hur de ska bli av med sin gödsel. Dock visar enkäten att samma
procent, d.v.s. 80 % av stallen, är beredda att anpassa val av strömedel om det blir lättare och
billigare att bli av med gödseln.
När vi i slutet av projektet på nytt undersökte hur målgrupperna bedömde sin kunskap om
hästgödselns potential, stötte vi på problem vid insamling av svar. Personer byter tjänster och det
var på vissa håll svårt att få in svar. Detta har lett till svårigheter att påvisa en exakt procentsats av
kunskapsökningen. Baserat på de resultat vi ändå fick in och på den kunskap och kännedom om
berörda målgrupper som projektgruppen besitter, så görs bedömningen att målgrupperna helt
klart har fått en ökad kunskap om hästgödselns potential. Uppskattningsvis uppnår projektet det
utsatta målet om 75 % ökning.

Beräkningsverktyg för hästgödselhantering
Den kunskap som beräkningsverktyget för hästgödselhantering genererar, ger stallägaren
möjlighet att välja strömedel för att få ett så högt växtnäringsvärde – och således även ekonomiskt
värde i sin hästgödsel – som möjligt. Modellen användes för att räkna fram de olika scenarior runt
växtnäringsvärde

för

hästgödsel

baserat

på

informationsmaterial som tagits fram i projektet.

olika

strömedel

som

återfinns

i

de
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Beräkningsmodellen kan användas av flera parter, både häst/stallägare, entreprenörer och
lantbrukare. Den utgör ett konkret verktyg för att kunna värdera betydelsen av hästgödseln ur
närings- och ekonomisk synpunkt och indata kan varieras så att den kan skräddarsys efter
individuella fall. Den är dock ytterligare anpassad för att användas i den webbaserade portalen
”Sjuhäradsmodellen”. Se Bilaga 2.

Målgruppsanpassat informationsmaterial
För att resultatet ska vara var lättillgängligt och kunna användas vid informationsmöten m.m.
resulterade arbetet i två PowerPoint-presentationer, en till respektive målgrupp: stallägare och
lantbrukare. Dessa finns tillgängliga hos Sjuhäradskommunernas miljöinspektörer (med
inriktning lantbruk) och projektets parter.
Ytterligare informationsmaterial är broschyren ”Hästgödsel - en resurs” (Bilaga 3) som projektet
utarbetat gällande hästgödselns potential. Den färdiga broschyren spreds, både i tryckt och
elektronisk form, till alla miljöinspektörer med inriktning lantbruk i samtliga kommuner i
Sjuhärad. Miljöinspektörerna har i sin tur spridit den till stallägare, men kanske främst till
lantbrukare

vid

de

tillsynsbesök

som

görs

löpande.

Maskinringen

Sjuhärad

och

Hushållningssällskapets hästrådgivare har spridit broschyren till sina medlemmar, kunder och
samarbetsparter. Broschyren delades även ut vid Göteborg Horse Show i mars 2016 och fick
mycket positiv feedback.

Mall för samarbetsavtal stallägare/lantbrukare
Ett av de verktyg som togs fram för att underlätta för alla målgrupper är den mall för
Sjuhäradsanpassade samarbetsavtal. Mallen (Bilaga 4) - i två olika format (för ifyllnad via Word
eller manuell ifyllnad) finns tillgänglig för spridning hos samtliga kommuner i Sjuhärad,
Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Maskinring Sjuhärad.

Kravspecifikation för Sjuhäradsmodell för gödselhantering
Ett av målen med projektet var att underlätta och skapa vägar att innehavare och användare av
hästgödsel ska hitta varandra. Detta skulle möjliggöras genom att en Sjuhäradsmodell för
hästgödselhantering tas fram och sjösättas. En tydlig produktbeskrivning innehållande
kravspecifikation på vad som krävs och vilka delar som ska ingå i Sjuhäradsmodellen har tagits
fram.
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Det specifika med Sjuhäradsmodellen är idén ”en dörr in” för stallägare utan egna kontakter med
lantbrukare. Sjuhäradsmodellen ska förmedla såväl kompetens som kontakter till stallägare,
lantbrukare och entreprenörer runt hästgödsel. Utöver samverkan och tjänster för
gödselhantering visade marknadsundersökningen som gjordes att följande andra tjänster är
intressanta; foderförmedling, ströförmedling, förmedling av olika tjänster som betsputsning,
röjning av sly i hagar, stängsling och diverse markarbeten, insamling av ensilageplast samt
informationstjänster om t.ex. lagar och regler. I kravspecifikationen för den webbaserade portalen
föreslås att beräkningsverktyget för hästgödselhantering används. Kravspecifikationen för
”Sjuhäradsmodellen - en webbaserad portal” för bl.a. samverkan mellan stallägare och lantbrukare
kring gödselhantering återfinns i Bilaga 2.

Tre pilotfall i olika stalltyper
De tre pilotfall som ingått i projektet består av tre olika stallar; ett tätortsnära kollektivstall med 15
hästar, ett tätortsnära stort stall med 67 hästar och ett större stall med ca 25 hästar placerat på
landsbygden strax utanför ett samhälle. Mer information om de tre pilotfallen återfinns i Bilaga 5.
I Pilotfall 1 har Brämhults Ryttarsällskap och lantbrukare Per-Johan Strömbom i Brämhult i
Borås Stad slutit ett samarbetsavtal som sträcker sig över 1 år (maj 2016 - maj 2017), vilket är ett
uttalat försöksår där lantbrukaren identifierar vilka kostnader gödselhanteringen medför honom.
Stallet kommer under första året att få 100 % i minskade kostnader för sin gödselhantering och
från år två få en beräknad minskad kostnad med 75 % i jämförelse med dagens gödselkostnader.
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Lantbrukaren kommer att använda hästgödseln både som gödsel på åkrarna, men också som
djupströbädd till sin nötboskap.
Det finns idag ingen uppskattning i exakta kronor om hur mycket lantbrukaren kommer att tjäna
på att ta hand om hästgödseln i stället för att köpa in handelsgödsel till sina marker och strö till
djurstallarna. Lantbrukarens motiv till detta samarbete är att hans verksamhet är kravgodkänd och
att han då behöver ekologisk gödsel, vilket hästgödseln är. Han behöver även tillföra den näring
och den mulleffekt som höstgödseln bidrar med. För honom blir hästgödseln ett komplement till
den hönsgödsel som han idag använder som gödning.
I Pilotfall 2 ingår Borås Fältrittklubb och lantbruket på Rådde gård i Tranemo kommun.
Projektets parter har diskuterat gödselhantering och olika lösningar med ridklubben under
projekttiden och gödselfrågan har aktualiserats. Idag uppges att stallet enbart har avsättning av
gödsel till lokala lantbrukare, vilket visar på att den mängd hästgödsel som produceras hos Borås
Fältrittklubb i dag i en större utsträckning än tidigare går tillbaka till kretsloppet. Det kvarstår
dock ett önskemål om hjälp med kvittblivning av gödsel som uppstår i samband med stora
tävlingar. Det strömedel som används vid dessa tävlingar är träspån. Rådde gård är intresserade av
att använda hästgödsel från ridklubben vid försöksverksamhet i djupströbäddar. Projektet
diskuterade under våren 2016 kring lösningar där ridklubben och Rådde gård skulle kunna teckna
en avsiktsförklaring om framtida samarbete.
I Pilotfall 3 ingår Tämta Ridklubb och en lantbrukare i Tämta. Ridklubben och lantbrukaren
planerar för en provleverans av gödsel samt att skriva ett avtal om framtida gödselleveranser.
Ridklubben kommer fortsätta att använda trässpån som strömedel. Uppskattningsvis kommer
ridklubben kunna minska sina kostnader för gödselhantering markant vid ett samarbete med den
närliggande lantbrukaren jämfört med dagens lösning.
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Diskussion
Hållbarhetstänk i hela landet
Projektet har en tydlig avgränsning till regionen Sjuhärad som är geografiskt placerad runt Borås,
men det finns idag ett rikstäckande intresse för miljöriktig och ekonomisk omhändertagande av
hästgödsel. Detta projekt ligger helt rätt i tiden, då allt fler vill bidra till en mer hållbar livsstil - där
återföring av näringen i hästgödseln till kretsloppet blir ett bidrag. Utöver den positiva respons
som projektet har mött från omgivningen, var intresset mycket stort för projektet vid Gothenburg
Horse Show i mars 2016 där projektet presenterades i SPs monter och det var stor åtgång på den
framtagna broschyren ”Hästgödsel – en resurs”. Häst/stallägarna var tillfreds med att de nu fick
argument för varför lantbrukare borde se deras gödsel som näringsämne och inte bara något som
ska kvittas bort.

Uppföljning av det ekonomiska projektmålet – inte riktigt i mål
Projektet hade som mål att förbättra lönsamheten för såväl lantbrukare som stall/hästägare. De
pilotfall som ingår i projektet visar på att besparingspotentialen för stall/hästägare är stor om de
som tidigare lämnat sin gödsel på deponi i stället inleder ett samarbete med närliggande
lantbrukare. Vad som ännu inte är helt tydlig kopplat till dessa pilotfall är hur mycket besparing
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en lantbrukare kan göra vad gäller minskat inköp av handelsgödsel när denne i stället tar emot
hästgödsel. En uppföljning av pilotfallen hade varit önskvärd att genomföra efter 1-2 års tid efter
projektets slut.

Lantbrukarens positiva attityd förvånar
Tydligt är dock att intresset från lantbrukarnas sida är mycket större än vad projektgruppen
trodde. Vid uppstart av projektet fördes diskussioner kring om det överhuvudtaget skulle gå att få
med lantbrukare i projektet. I stallen pratades det om att det var svårt att få kontakt med
lantbrukare och att de inte var villiga att ta emot hästgödsel och använda det som näringsämne på
jordbruksmark. Var denna skepsis kommit ifrån vet vi inte, men vid intervjuer med lantbrukare
och i de enkätsvar som vi fått in är bilden en helt annan. I enkätsvaren var det bara några få
lantbrukare som inte kunde tänka sig att ta emot hästgödsel, övriga ansåg att det gick bra, dock
hade några vissa reservationer för att ta emot hästgödsel. Flera av de lantbrukare som deltar i
projektets pilotfall och som planerar att använda hästgödseln i djupströbäddar i sina djurstallar,
har lyft frågan om eventuell salmonellasmitta i hästgödseln, ett för projektgruppen nytt
perspektiv. Frågan ställdes till SVA - Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt [13] och kunde
uteslutas som risk. Ett antagande gällande lantbrukarnas överraskande positiva inställning till
hästgödsel är att handelsgödseln har gått upp rejält i pris den senaste tiden, vilket gör att
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alternativet hästgödsel kommer i en ny dager. Vidare är flera lantbrukare idag inne i det nya
”tänket” runt organiska gödningsmedel, t.ex. biogödsel, och är kanske då mer mottagliga för
alternativa gödselkällor. Kunskapen om att hästgödsel innehåller mer näring än vad många visste,
bidrar säkerligen till den positiva attityden.

Vad kan stallen göra?
Vi tycker att stall borde fokusera mer på att använda nyare strömaterial såsom halmpellets/hackad
halm i kombination med den traditionella torven för att göra gödseln mer attraktiv. Vi tror att
stallen skulle vinna på att ta ett strategiskt grepp om sin gödselhantering bl.a. genom att
kvalitetssäkra den. Medvetna val av strömedel utifrån hur avsättningen av gödseln kan göras på
bästa sätt är en av de saker som borde vara mer i fokus. En annan är omvärldsbevakning och
kontakt med lantbrukare för att få både en mer ekonomisk och en mer miljömässigt korrekt
hantering. I Sjuhärad har de flesta stall löst sin gödselhantering på ett eller annat sätt. I andra
regioner i Sverige (kring storstäder och i de områden där djurtätheten är stor) är stallen i ett mer
akut behov av insatser för att lösa sin gödselhantering. I dessa områden torde behovet och
användningen av en modell liknande Sjuhäradsmodellen vara större än i Sjuhärad.
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Hästnäringen och lantbrukaren i symbios
Tydligt är att detta projekt har visat att det går att koppla ihop hästnäringen med
lantbruksnäringen, något som kan leda till flera och andra affärsuppgörelser framöver mellan
näringar - där det tidigare funnits mer eller mindre vattentäta skott. Ett av syftena med projektet
var att målgrupperna; stallägare, lantbrukare och miljöinspektörer med inriktning lantbruk,
verksamma i Sjuhärad, skulle få ökad kunskap kring hästgödsel, dess näringsvärde och hur den
kan användas. Projektet har mottagits mycket positivt av samtliga målgrupper. Även om det
funnits vissa svårigheter med att mäta hur mycket målgruppernas kunskap ökat under
projekttiden – är det tydligt att projektet har startat dialoger och samtal om hästgödsel på många
håll och att information om dess potential mottagits mycket positivt.

Kommunal katalysator
Miljöinspektörer med inriktning lantbruk i Sjuhärad uppger att de tar med broschyren
”Hästgödsel - en resurs” ut vid de tillsynsinspektioner de gör hos lantbrukare och där har den
uppskattats. De har även använt PowerPoint-presentationerna vid möten med grupperingar av
framför allt lantbrukare och även i de sammanhangen har den mottagits mycket positivt. Ett av
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syftena med projektet var att ge miljöinspektörer med inriktning lantbruk i Sjuhärad verktyg att
använda i sin dialog med stall/hästägare för att öka deras kunskap om hur hästgödsel får hanteras,
så att de får lättare att följa lagar och regler kopplat till gödselhanteringen. Projektgruppen har haft
ett gott samarbete med dessa miljöinspektörer som mottagit projektets framtagna verktyg mycket
positivt.

Nya användningsområden
Det faktum att hästgödseln får användas vid KRAV-jordbruk [14], öppnar för fler och även mer
nischade lantbrukare att ta emot och använda gödseln. Det gör även att t.ex. nya
användningsområden

för

hästgödsel

skulle

kunna

lanseras,

exempelvis

som

en

jordförbättringsprodukt för ekologisk odling. Här finns potential till samarbeten med bl.a.
plantskolor (se vidare Bilaga 6 där en sammanställning av användningsområden för hästgödsel i
Sjuhärad återfinns).

Behov av datauppdatering
Vid de litteraturstudier som gjordes för att sammanställa hästgödselns näringsvärde, upplevde
projektgruppen att de schabloner som finns vad gäller näringsinnehållet i hästars gödsel, baserar
sig på omoderna foderstater bestående av stor del havre. Idag utfodras hästar med en mängd olika
sorters kraftfoder (pellets, müsli, m.m.) och med mycket mer grovfoder än tidigare. Det saknas
schabloner baserade på dagens utfodringsalternativ, för att kunna ge en mer korrekt information
om hästgödselns näringsinnehåll.

Ekonomin styr villkoren för en sjuhäradsmodell
Projektet hade som ett av målen att ta fram och sjösätta ”Sjuhäradsmodellen för
hästgödselhantering”. Det framkom relativt snabbt att den förmedlingstjänst som från början var
avsedd för modellen inte var optimal. Anledningen till det är främst ekonomisk. För att en modell
för gödselhantering ska vara realiserbar och kunna fungera över tid, behöver det finnas ekonomi i
den. Det finns idag ingen ideell organisation som kan sköta en förmedlingsverksamhet. För att en
modell ska vara attraktiv för såväl kunder (stallägare och lantbrukare) som för den organisation
som driver den, måste den drivas på ett affärsmässigt sätt. Därför valde projektparterna att istället
ta fram en tydlig kravspecifikation för hur en Sjuhäradsmodell för gödselhantering skulle kunna
byggas och fungera. Den modell som utvecklades i teorin blev omfattande, och framtagandet och
sjösättandet av en sådan kunde inte rymmas inom projektets ramar.
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Fortsatt arbete

Hästgödsel är inte och kommer inte heller att bli en bristvara i Sjuhärad. I flera kommuner
upplever man att gamla lantbruksfastigheter får ett nytt liv när hästentusiaster flyttar ut på landet
och skaffar egna hästar. Därför är det mycket intressant att fortlöpande utreda och testa nya
användningsområden för hästgödseln, som bör ses som en tillgång på grund av sitt
näringsinnehåll, vilket detta projekt belyst.
Behovet av en modell för förmedling av tjänster mellan häst/stallägare och lantbrukare vad gäller
bl.a. hästgödsel finns och en uppväxling av detta projekts resultat på nationell nivå vore mycket
aktuellt.
I detta projekt har inte en modell för förmedling av hästgödsel sjösatts, men en av projektets
parter ansökte hösten 2015 om ytterligare medel i ett avknoppningsprojekt för att konkret
utveckla och sjösätta den modell som beskrivs i kravspecifikationen i detta projekt. Hälften av
medlen för en sådan satsning erhölls, men idag kvarstår hur andra halvan ska kunna finansieras.
Förmedlingstjänster mellan stall/hästägare och lantbrukare vad gäller hästgödselhantering är
fortfarande mycket intressant, men själva samordningsuppdraget behöver ett ekonomiskt
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incitament för att fungera över tid. Om inte en förmedlingstjänst byggs upp enligt det upplägg
som tagits fram i detta projekt, finns utrymme för lokala aktörer på t.ex. konsultbasis att förmedla
och sy ihop samarbetsavtal mellan stallägare/lantbrukare. Problematiken är att konsultarvodet i
ett sådant sammanhang skulle bli en så stor del av kostnaden för stallägare/lantbrukare att det
finns risk för att tjänsten då inte anlitas.
I projektet diskuterades alternativa sätt att använda hästgödsel i Sjuhärad. Ett alternativ som det
vore intressant att utveckla vidare är pelletering av hästgödsel för spridning på skogsmark och
eventuellt även åkermark. Maskinringen har en idé om att blanda hästgödsel och aska från
biobränsleförbränning plus något mer. Idén bygger på att pelletera ”blandningen” för att skapa en
lagringsstabil näringsrik pelletsprodukt som kan förvaras i 1 000-kilossäck. På så vis är det lättare
att sälja den till lantbrukare och skogsbrukare, då det går att säkerställa näringsinnehållet och
presentera en tydlig väldefinierad produkt som kan säljas såväl nationellt som internationellt. Här
borde det finnas möjligheter att söka bidrag för produktutveckling, och att designa ett
kvalitetssäkringssystem med en certifiering av produktens kvalitet. Maskinringen och SP
undersöker möjligheter att samarbeta kring detta.
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UPPFÖLJNING AV SATTA MÅL
1. Öka kompetensen hos hästägare/stallägare och lantbrukare avseende hästgödselns
roll i kretsloppet samt hur näringsläckage till miljön från yt- och grundvatten från
hästhållning kan minskas.
Målsättningen är att 75 % upplever sig ha ökad kunskap om gödselhantering efter
träffarna.

Måluppfyllelse:
Svårigheter vid insamling av svar för att kunna mäta kunskapsökningen, har lett till att
det inte går att påvisa en exakt procentsats av kunskapsökningen. Baserat på de resultat
vi ändå fick in och på den kunskap och kännedom om berörda målgrupper som
projektgruppen besitter, så görs bedömningen att målgrupperna helt klart har fått en
ökad kunskap om hästgödselns potential. Uppskattningsvis uppnår projektet det utsatta
målet om 75 % ökning.
2. Underlätta och skapa vägar för innehavare och användare av hästgödsel att hitta
varandra. Detta skall ske genom att en Sjuhäradsmodell för hästgödselhantering tas
fram och sjösätts.

Måluppfyllelse:
Detta mål har inte uppfyllts fullt ut. En Sjuhäradsmodell för gödselhantering har tagits
fram och resulterat i en kravspecifikation om hur en sådan ska byggas. Däremot har den
inte byggts eller sjösatts.
3. Förenkla för kommunernas miljökontor i deras arbete att få hästägare/stallägare att
följa lagstiftning inom området. Informationsmaterial om hästgödsel och
möjligheter till hantering av den skall tas fram och spridas både fysiskt och virituellt.

Måluppfyllelse:
Detta mål är helt uppfyllt i och med att de två PowerPoint-presentationerna som vänder
sig till de två målgrupperna häst/stallägare samt lantbrukare finns att tillgå hos samtliga
miljökontor i Sjuhärad. Vidare har samtliga miljökontor även fått broschyren
”Hästgödsel – en resurs” i både tryckt format och i pdf-format för spridning.
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4. Förbättra lönsamheten för både lantbrukare och stallägare då projektet beräknas
leda till:
- minskade kostnader för hantering av gödsel hos stallägaren. Kostnaderna beräknas
minska med 30 - 50 %
- minskade kostnader för inköp av konstgödsel hos lantbrukaren. Kostnaden beräknas
minska med 5 - 15 %.

Måluppfyllelse:
I projektet har tre pilotfall ingått. Av dessa har enbart ett pilotfall kommit så långt
under projekttiden att ett avtal har slutits. Detta avtal innebär att stallet minskat sina
kostnader för hästgödselhantering med 100 % år 1 och beräknas minska kostnaderna
med 75 % år 2. Ett annat av pilotfallen beräknas minska sina kostnader markant,
gissningsvis med 30-50 %. Således kan man sammanfatta att projektets resultat är gott i
förhållande till uppsatt mål vad gäller stallägarnas kostnader.
Det finns inga uppgifter att tillgå vad gäller lantbrukarnas eventuella minskade
kostnader för inköp av konstgödsel.
5. Ekonomisk tillväxt förväntas ske hos lantbrukare och entreprenörer i och med att
Sjuhäradsmodellen sjösätts och företagens tjänster får en ökad efterfrågan inom
området transport och spridning av hästgödsel. Under projektperioden förväntas
5-10 uppdrag registreras via Sjuhäradsmodellen för hästgödselhantering. Det bör
noteras att den stora ökningen av registrerade nya uppdrag kommer efter
projektperioden i och med att modellen får fäste i regionen.

Måluppfyllelse:
Det går inte att mäta tillväxten hos lantbrukare och entreprenörer i och med att
Sjuhäradsmodellen inte är lanserad. I och med detta kunde inte heller 5-10 uppdrag
registeras via Sjuhäradsmodellen. Däremot har pilotfall genomförts med i ett fall
underskrivet samarbetsavtal och de två andra långt gångna diskussioner om samarbete
mellan stallägare och lantbrukare.
Projektparter:
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Kravspecifikation inför framtagande av
Sjuhäradsmodellen – en webbportal för
hästgödselhantering i Sjuhärad
Sjuhäradsmodellen - bakgrund
Projektet Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad ska skapa en modell där stallägare och lantbrukare i
Sjuhärad samverkar kring användandet av hästgödsel – en Sjuhäradsmodell. På så vis bidrar
projektet till ett ökat kretslopp genom att hästgödseln används och sprids på åkrarna. Det specifika
med Sjuhäradsmodellen är idén ”en dörr in” för stallägare utan egna kontakter med lantbrukare.
Sjuhäradsmodellen ska förmedla såväl kompetens som kontakter till stallägare, lantbrukare och
entreprenörer runt hästgödsel. Arbetet i pågående projekt har bl a resulterat i denna
kravspecifikation för Sjuhäradsmodellen - en webbaserad portal för bl a samverkan mellan
stallägare och lantbrukare kring gödselhantering. Maskinring Sjuhärad har beviljats medel för ett
avknoppningsprojekt från detta pågående projekt för att utveckla ett förslag på en
Sjuhäradsmodellen baserat på denna kravspecifikation. Sjuhäradsmodellen blir en webbaserad
portal för bl a samverkan mellan stallägare och lantbrukare kring gödselhantering. Portalen
kommer även att möjliggöra tillväxt av relaterade tjänster mellan lantbruk och stall i regionen.
Den kommer också att bidra till kompetensutveckling runt hästgödselhantering genom att
informationsmaterial om hästgödsel och riktlinjer för hantering av den skall finnas tydligt på
Sjuhäradsmodellens webbportal. På detta sätt kommer den att bistå Sjuhäradskommunernas
miljöinspektörer i deras arbete.

Kravspecifikation – innehåll


Matchning: En databas behövs där stallägarens uppgifter sparas och lantbrukarens
uppgifter sparas. De två databaserna körs sedan mot varandra och matchning görs (tänk
resultat som när man bokar SJ-biljett).



Integration: Systemet ska interagera med ett affärssystem som skapar orderbeställningar
och fakturor. Det ska också bygga på en modern databas som kan integreras med de flesta
på marknaden förekommande affärssystem som skapar bekräftelser, arbetsorder, fakturor
och underlag för bokföring.



Kartfunktion: En kartfunktion behöver kopplas in för att få fram lämpligast vägval för
transporter för att kunna räkna fram kostnader för transporten.
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Transport (traktor eller lastbil): Det är bara lönsamt att transportera hästgödsel med en
traktor upp till 3km. Därefter är det mer lönsamt att transportera med en lastbil.
Enheten ”kubik-kilometer” används när det gäller transporter.



Information kring lagstiftning och gällande regler (ev lokala) i Sjuhäradsmodellen:
Lagar och regler kring transporter, registrerade fordon, lastning, lagring, spridning,
dokumentation, etc.
- Stallet kan arrendera mark för spridning av sin egen gödsel; då krävs inte att ett
registrerat fordon (traktor) används vid utkörning av gödsel.
- Transporter enligt punkten ovan kan göras om dessa transporter inte utgör mer än 10 %
av lantbrukarens totala körtid med traktorn.



Avtal; Ett avtal skall godkännas av samtliga parter innan affär blir av. Kan bli
trepartsavtal mellan leverantör, mottagare och förmedlare. Arbetsorder blir underlag för
en dokumentation för var gödseln flyttade till och vilken areal det finns där. Liknar ett
handelsdokument;
o

Avtal skrivs för omhändertagande.

o

Var tog gödseln verkligen vägen? Detta blir en förenklad variant av
handelsdokument. Här ska både producent och mottagare ha varsitt ex med
fastighetsbeteckning.

Avtalsbiten behöver utredas ytterligare.


Så mycket som möjligt ska ligga i länkar när det gäller avtal, regler mm. Även beräkning
av forderstat ska ligga i länk.

Stallägarens uppgifter som ska lämnas in till databasen:







Folkbokföringsuppgifter/företagsuppgifter; Namn, adress, telefon samt
person/organisationsnummer
Val av betalningsalternativ: (kreditprövning ska kunna göras)
o Faktura (fungerar bara för registrerade företag)
o Förskottsbetalning kreditkort eller insättning på internetbank fungerar för alla.
o Ej betalning på plats.
Position, var finns stallet? Ort, fastighetsbeteckning anges?
Tillgänglighet till gödselförvaring, JA eller NEJ-svar, bifoga bild på gödselupplaget och
kringliggande yta.
Mängder gödsel, ange ett alternativ: uppskatta < 22m3 eller 23-44 m3.

2015-12-15
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En lathund för hur mycket gödsel i kubik en häst producerar med olika strömaterial bör
finnas.
Strömaterial som använts: Torv, Halm, Halmpellets, Spån, Träpellets mm. Förslagsvis
finns det en lista med strömaterial som stallägaren väljer från.
När kan hämtning ske? (Här kan det vara bra att ha en lista att välja från för att det ska bli
lättare i matchningen).
Hur förvaras gödseln vid stallet?
o Gödselplatta eller direkt på mark?
 Finns det lastningsmöjligheter med kranbil?
 Finns det traktor med skopa på plats som kan användas vid lastning?
 Behövs lastningshjälp?
 Lastar ni själva?
o I container, vilken sort?
 lastväxlarflak
 eller liten container som man lyfter på med armar/kedjor (vad heter
detta?))
Är ni intresserade av att hyra en container? JA eller NEJ-svar
Är ni intresserade av att köpa strömaterial i samband med gödselleveransen? JA eller
NEJ-svar (svarar de JA slussas de vidare till affären med strömaterial och får där välja
från ”strö-shopen”)
Vill ni avboka leveransen/beställningen efter att den är gjord?: JA eller NEJ-svar. Detta
ska beställaren/gödselleverantören kunna gå in och göra efter att beställningen är klar. En
avbokningsavgift tas i så fall ut för administrationskostnader.

Lantbrukarens uppgifter som lämnas in till databasen:










Folkbokföringsuppgifter/företagsuppgifter; Namn, adress, telefon samt
person/organisationsnummer
Välj betalningsalternativ: (kreditprövning ska kunna göras)
o Faktura (fungerar bara för registrerade företag)
o Förskottsbetalning kreditkort eller insättning på internetbank fungerar för alla.
o Ej betalning på plats.
Position, var finns lantbruket; Ort, fastighetsbeteckning anges?
Hur stor spridningsareal finns tillgänglig?
Finns tillstånd för lagring, hantering och försäljning av ABP-produkter?
Mottagningstider? T.ex. Året runt, oktober-november, specifika veckodagar (lista att välja
från?)
Har ni möjlighet till att erbjuda lastningshjälp? JA eller NEJ-svar
Har ni möjlighet till mellanlagring (har de svarat att de kan ta emot gödsel året runt så har
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de ju också lagringsutrymme).
Kan ta emot gödsel med följande strömaterial: (Lista med olika strömaterial att välja från)
Vilken mognad på gödsel kan ni ta emot: Bränd, komposterad, färsk
Vad är ni beredda att betala för hästgödsel beroende på strömaterial.
o Här får anges lista på strömaterial och lantbrukaren anger själv pris:
ex. Halmpellets XXX kr/m3
o Det ska också gå att svara den enkla vägen: ”jag tar emot hästgödsel för 0 kr året
runt”. Den som svarar så här ska inte få mängder av följdfrågor…
Kan ni utföra transporten av hästgödsel? JA eller NEJ-svar
o JA: Har ni trafiktillstånd (Informationsruta om vad detta innebär)

Beräkningsverktyg för hästgödselhantering
Projektet har tagit fram ett beräkningsverktyg för att kunna värdera betydelsen av hästgödseln ur
närings- och ekonomisk synpunkt. Verktyget skall kopplas till webbportalen i syfte att beräkna
kostnader vid hästgödselhanteringen. Verktyget är i Excel format med klickbara funktioner och
redovisas här som bilder.

2015-12-15
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Modul 1 – vänder sig till häst- / stallägaren
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Modul 2 vänder sig till lantbrukaren

2015-12-15
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Modul 3 är kopplat till transporten

Indata vid uppbyggnad av verktyget
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Förmedling av andra ytterligare tjänster relaterat till hästhållning
I en förlängning kan webbportalen utvecklas med ytterligare tjänster. En marknadsundersökning
visar att följande tjänster är mest intressanta för stallägare i Sjuhärad om Sjuhäradsmodellen skall
utvidgas med ytterligare tjänster utöver gödselhantering: (utan inbördes rangordning)
 Foderförmedling av foder med olika slags näringsinnehåll till olika hästkategorier, även
foderhalm
 Förmedling av olika typer av strömedel
 Förmedling av olika tjänster som betsputsning, röjning av sly i hagar, stängsling och
diverse markarbeten
 Insamling av ensilageplast
(kommentar från svarande: går det att få detta vid fler tillfällen än vad som finns idag?)
 Informationstjänster, tex gällande lagar och regler,
De egna förslag som framkom vid undersökningen var; avbytartjänst, hovslagare och
stängselmaterial.

Kravspecifikationen är framtagen av:
Christian Olsson, Maskinring Sjuhärad
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Gunilla Henriksson & Ylva Alonzo, SP Energi och Bioekonomi
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HÄSTGÖDSELAVTAL
Leverantör (hästhållare/stallägare) och mottagare (lantbrukare/entreprenör) av hästgödsel har
denna dag träffat avtal om hämtning och/eller omhändertagande av hästgödsel på nedan angivna
villkor.

LEVERANTÖR
Namn:
Adress:
Tel.nr:
Org.nr:
Hämtningsadress:
Fastighetsbeteckn:
Kommun:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________
____________________
____________________________________________________________
____________________
____________________________________________________________

Regler för omhändertagande av hästgödsel
○ Avtalet gäller omhändertagande av:
☐ ca _____ ton/år
☐ ca _____ m3/år
☐ Allt som produceras
○ Hämtning ska ske:
☐ _____ ggr/månad
☐ _____ ggr/år
☐ När leverantören kallar
○ Produktkostnad (anges exempelvis i enheten ”kr/hämtning” eller ”kr/ton”):
☐ Gödseln är kostnadsfri
☐ Leverantören ersätter mottagaren med _______________
☐ Mottagaren ersätter leverantören med _______________

BILAGA 4
2 (4)

○ Frakt & transportkostnad:
☐ Kostnadsfritt
☐ Betalas av leverantören
☐ Betalas av mottagaren
○ Förvaringskärl (container eller dylikt):
☐ Leverantören har eget förvaringskärl
☐ Tillhandahålls kostnadsfritt av mottagaren
☐ Tillhandahålls av mottagaren mot en kostnad för leverantören av _____
kr/månad.
○ Leverantören bistår med hjälp vid lastning/avhämtning på följande sätt:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
○ Leverantören bifogar även foton (för att underlätta bedömning av åtkomlighet vid
lastning/hämtning) på:
☐ Översiktsbild på gödseln
☐ Översiktsbild på förvaringskärl
☐ Översiktsbild på gårdsplan

Leverantörens försäkran om kvalitet
Ange vilket foder och strö som används och renhetsgrad. Ange på vilket sätt kvalitetsmässigt olika
gödselfraktioner hålls åtskilda. Ange disciplin beträffande bortsortering av skräp såsom begagnade
hästskor, balsnören, plast, kanyler, etc. Om analys finns på gödseln, så kan den bifogas till avtalet.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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MOTTAGARE
Namn:
Adress:
Tel.nr:
Org.nr:
Fastighetsbeteckn:
Total spridn.areal:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Mottagarens försäkran om åtagande gentemot leverantören
Ange eventuell utbytesleverans av foder och strö samt kvalitetsvillkor och ekonomiska villkor för
detta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mottagarens försäkran om hantering av hästgödsel och borttransporten med
både miljöanpassad mellanlagring och avyttring
Ange hur gödselprodukten tas omhand med avseende på mellanlagring, spridning, förbränning,
kompostering, rötning, mm. Vid spridning på fält ska spridningsarealer anges. Vid avyttring till
andra användare, ange användning.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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MELLAN OVAN NÄMNDA PARTER HAR FÖLJANDE AVTAL TRÄFFATS
1. Gödselmottagaren upplåter _____ ha åker inom fastigheten/erna
______________________________________________________________________
för spridning av stallgödsel från gödselproducentens verksamhet.
2. Mottagaren förbinder sig att från gödselproducenten årligen motta gödsel från följande
antal djur:
Djurslag

Antal

Gödselslag

Mängd (ton)

Summa
Leverans ska ske årligen enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:79, ändrat till
SJVFS 2005:2) om miljöhänsyn i jordbruket.
3. Avtalet gäller i _____ år från nedan angivet datum *. Sägs inte avtalet upp senast sex
månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med _____ år i sänder på samma
villkor och med samma uppsägningsbestämmelser.

Uppsägning
Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte ena parten meddelar uppsägning minst
en månad innan avtalstidens utgång.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna fått var sitt
Ort: ______________________________
Datum: _______________
Underskrift leverantör:

Ort: ______________________________
Datum: _______________
Underskrift mottagare:

___________________________________

___________________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

*

Avtalstiden ska vara minst ett år enligt Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.
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PRESENTATION AV PILOTFALL
Pilotfall 1
Stall: Brämhults Ryttarsällskap
Lantbruk: Per-Johan Strömbom, Brämhult
I Brämhult ligger ett kollektivstall som drivs av den ideella förening Brämhults Ryttarsällskap,
ordförande Anna Grundén. Brämhult ligger i utkanten av tätorten Borås och stallet kategoriseras
som ett tätortsnära stall och har idag ca 15 hästar inackorderade. Tidigare har olika sorters strö
bl.a. träspån använts i stallet och inget specifikt krav har funnits gällande vilket strö som ska
användas. Stallet har uppgett en årskostnad om ca 40 000 kr för kvittblivning av sin hästgödsel
som gått till deponi.
Lantbrukaren Per-Johan Strömboms gård ligger granne med Brämhults Ryttarsällskaps stall i
Brämhult. På gården föds nötboskap upp och lantbrukaren levererar kravmärkt nötkött under
varumärket Sjuhäradskött.
Genom projektets parter har stallet och lantbrukaren fått kontakt med varandra och slutit ett
samarbetsavtal som sträcker sig över 1 år (maj 2016-maj 2017), vilket är ett uttalat försöksår.
Stallet har förbundit sig att byta ut sitt strömaterial, från träspån till att enbart använda torv och
halmpellets, samt att det är bara är utmockad stallgödsel som läggs på gödselstacken. Under året
kommer lantbrukaren kostnadsfritt att ta hand om all hästgödsel som produceras i stallet.
Lantbrukaren kommer under försöksåret att kalkylera på vilka kostnader han får vid hantering av
gödseln för att de inför år två ska kunna sluta ett nytt avtal där det kommer att finnas med vissa
kostnader för stallet kopplat till omhändertagande av gödseln av lantbrukaren.
För stallets del beräknas dessa kostnader inte överstiga mer än en fjärdedel av vad stallet tidigare
har haft i kostnader för sin gödselhantering. Den något dyrare kostnad i inköp av nytt strömaterial
som ströbytet innebär för stallet, beräknas i princip jämna ut sig med att mindre mängd strö går åt
i jämförelse med tidigare använd träspån. Således kommer stallet under första året att få 100 % i
minskade kostnader för sin gödselhantering och från år två få en beräknad minskad kostnad med
75 % i jämförelse med dagens gödselkostnader.
Lantbrukaren kommer att använda hästgödseln som gödsel på åkrarna, men också som
djupströbädd till sin nötboskap. Det finns idag ingen uppskattning i exakta kronor om hur mycket
han kommer att tjäna på att ta hand om hästgödseln, i stället för att köpa in hönsgödsel i samma
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utsträckning som tidigare till sina marker och strö till djurstallarna. Lantbrukarens motiv till detta
samarbete är att hans verksamhet är kravgodkänd och att han då behöver ekologiskt godkänd
gödsel, vilket hästgödseln är. Han behöver även tillföra den näring och den mulleffekt som
höstgödseln bidrar med. För honom blir hästgödseln ett komplement till den hönsgödsel som han
idag använder som gödning.
Både stallets ordförande och lantbrukaren tycker att hållbarhetsfrågor är viktiga och är måna om
att bidra till ett mer slutet kretslopp, där gödseln ses som en resurs och inte som ett oanvändbart
avfall.

Pilotfall 2
Stall: Borås Fältrittklubb
Lantbruk: Rådde gård
Borås Fältrittklubb är ett tätortsnära stort stall med 67 hästar. Stallet består av både ridskolestall
och privatstall och är placerat i utkanten av tätorten Borås. Vid projektets start uppgavs att
klubben hade lösningar för avsättning av sin gödsel både till lokala lantbrukare, men också till
deponi. Projektets parter har diskuterat gödselhantering och olika lösningar med klubben under
projekttiden och gödselfrågan har aktualiserats. Idag uppges att stallet enbart har avsättning av
gödsel till lokala lantbrukare, vilket visar på att den mängd hästgödsel som produceras hos Borås
Fältrittklubb i dag i en större utsträckning än tidigare går tillbaka till kretsloppet. Det kvarstår
dock ett önskemål om hjälp med kvittblivning av gödsel som uppstår i samband med stora
tävlingar. Det strömedel som används vid dessa tävlingar är träspån.
Rådde gård, som ligger i Tranemo kommun, bedriver ett ekologiskt jordbruk med
köttdjursproduktion och växtodling, inriktad på vall och foderspannmål. Rådde omfattar 78 ha åker
och 50 ha betesmark. Rådde gård är intresserade av att använda hästgödsel från ridklubben, framför
allt från tävlingsverksamheten, vid försöksverksamhet i djupströbäddar.
Projektet diskuterade under våren 2016 kring lösningar, där ridklubben och Rådde gård skulle kunna
teckna en avsiktsförklaring om framtida samarbete.
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Pilotfall 3
Stall: Tämta Ridklubb
Lantbrukare: Lantbrukare i Tämta

Tämta Ridklubb är en ideell förening, där ca 25 hästar står uppstallade. Stallet består av både
ridskolestall och privatstall och ligger intill samhället Tämta som hör till Borås Stad. Stallet använder
idag träspån som strömedel, något som är viktigt för stallet att de kan fortsätta med vid ett samarbete
med en lantbrukare. Idag har stallet ett avtal med Fristad Express som har container på plats för
regelbunden bortforsel av hästgödsel. Inom en snar framtid ska ridklubben bygga om hela sin
anläggning och då även se över sin gödselhantering med syfte att hitta en så kostnadseffektiv
gödselhantering som möjligt.
En närliggande lantbrukare med nötköttsproduktion i Tämta är intresserad av samarbete med
ridklubben. Lantbrukaren kan tänka sig att ta emot hästgödsel oberoende av strömaterial och planerar
att använda gödseln för spridning på åkrar.

Kontakterna mellan ridklubben och lantbrukaren uppkom via de nätverk som projektets parter
har sedan tidigare bland stall och lantbrukare i Sjuhärad.
Ridklubben och lantbrukaren planerar för en provleverans av gödsel under juni 2016 samt att skriva
ett avtal om framtida gödselleveranser.
Uppskattningsvis kommer ridklubben kunna minska sina kostnader för gödselhantering markant vid
ett samarbete med närliggande lantbrukare gentemot dagens lösning.

Projektparter:
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Potentiella användningsområden för hästgödsel i
Sjuhärad
Den 18/5 hölls en workshop i projektet Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad i syfte att diskutera
andra och ev nya sätt att använda hästgödsel i Sjuhärad (utöver projektets syfte att öka
återförseln av hästgödsel till bygdens åkrar). Dessa idéer kan sedan utvecklas vidare av
parterna eller andra intressenter. De kommer dock inte att utredas vidare inom projektet
Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad.
Deltog gjorde: Christian Olsson och Peter Tagesson från Maskinringen Sjuhärad, Margareta
Bendroth från Hushållningssällskapet Sjuhärad, Lena Rodhe från JTI - Institutet för
jordbruks- och miljöteknik samt Karin Willquist, Anders Hedenstedt, Bo von Bahr och Ylva
Alonzo från SP Energi och bioekonomi.
Följande lösningar diskuterades:


Hästgödsel som rötas i en biogasanläggning (har testats med enbart gödsel utan
strömedel i projektet ”Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot
förbränning av häst- och djurparksgödsel”, SP rapport 2015:11)
Hästgödsel går att röta i sig själv men också att samrötas med avloppsslam.
Infrastruktur finns för att lösa detta på Borås Energi och Miljö (t ex separat
lagringsplatta). Det endas som saknas är en förbehandlingslösning för att rensa bort
grus o dyl. från hästgödseln. Enligt studien är halmpellets bäst (vilket även bekräftas
av JTI-studien ”Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel”, JTI-rapport 2014, nr
51) men det går bra med andra strömedel också. Frågan som uppkom var varför inte
biogasanläggningarna i Vårgårda och Borås tar emot hästgödsel idag?



Hästgödsel som förbränns i avfallspanna på en stor anläggning kan också fungera
och det torde inte vara några problem. Här testades en blandning av alla sorters strö
i det förstnämnda projektet ovan. SP och Borås Energi och Miljö för diskussioner
runt samförbränningspanna hos Borås Energi och Miljö. Här kan dock regler i EUdirektiv vara en bromsande faktor. Påtryckningar gällande dispenskrav sker på EUnivå berättade Margareta.



Hästgödsel blir pelleterad gödsel för skogsmark ev. även åkermark. Maskinringen
har en idé om att blanda hästgödsel och aska från biobränsleförbränning plus ngt
mer t ex apelsinskal. Idén är att pelletera ”blandningen” för att skapa en
lagringsstabil näringsrik pelletsprodukt som kan förvaras i 1000kg-säck. På så vis är
det lättare att sälja den till lantbrukare och skogsbrukare då det går att säkerställa
näringsinnehållet och presentera en tydlig produkt som kan säljas såväl nationellt
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som internationellt. Här borde det finnas möjligheter att söka bidrag för
produktutveckling, och att designa ett kvalitetssäkringssystem med en certifiering
av produktens kvalitet. Maskinringen och SP undersöker möjligheter att samarbeta
kring detta.


Intresse finns för att bränna sin hästgödsel hemma i egen panna enligt Margareta.
Hur ser regelverket ut för detta?



Aerobic fermentor, en sorts snabbkomposteringsapparat (reaktorkompostering),
finns framtagen men får ej tillstånd fullt ut, bara kortare dispenser av kommuner
(definitionen av hästgödsel som avfall gör det problematiskt med tillstånd).



Hästgödsel för jordförbättring/ kompostering är ev intressant för ekolantbrukare.. Kan man skapa en produkt? Hästgödsel är tillåtet fullt ut till ekolantbruk enligt Margareta, som varit i kontakt med Hushållningssällskapet
certifiering ang detta. (kompletterande information efter detta möte) Vi
konstaterade att det kan finnas en bristsituation av gödselmedel för ekologiska
odlingar och jordbruk.



Hästgödsel som jordförbättring till trädgårdsbranschen skulle kunna vara en
möjlighet t ex för jordtillverkare. Kan man skapa en ny värdekedja från hästägare till
slutanvändare? Viktigt att säkerställa tillgången?, och skriva kontrakt om det.
Samarbete mellan hästgödselproducenter, plantskolor m fl i Sjuhärad skulle kanske
vara intressant?



Går det att använda hästgödsel som konstruktionsmaterial i byggen?



Karbonisering av hästgödsel? Slutprodukten är ett kolliknande pulver som är mkt
lämpligt som jordförbättringsmedel, och har den stora fördelen att man binder upp
kol långsiktigt i mark, som en kolsänka, vilket är bra ur klimatsynpunkt. I de flesta
övriga processer kommer kolet upp i atmosfären ganska snabbt (kompostering
avger CO2, rötning avger också CO2 när fordonsbränslet används).



Kompostmask i hästgödsel ger bra slutprodukt.



Champinjonodling?



Leda värmen från hästgödselstacken och använda den. Lena Rodhe har sett
projekt kring detta, som dock inte gav så positiva resultat. Nackdelen var att man
ledde bort värme från komposteringsprocessen vilket medför att den fungerar
sämre. Vid reaktorkompostering är det dock möjligt visar svenska studier (JTIrapport nr 427).
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Färsk hästgödsel för användning i drivbänk – varmbänk (odling av gurka och
tomat tex)
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