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Hur står de till med gödsel- och avfallshanteringen på hästgårdar i Lomma kommun?  

Examensarbete gjordes i samarbete med Miljö- och byggförvaltningen i Lomma kommun. 

Min uppgift var att försöka få reda på hur många hästgårdar det finns inom kommunen och 

hur de hanterar sin gödsel, vilken typ av avfall och hur de hanterar detta. För att få fram ett 

resultat skickade jag ut en enkätundersökning till de registrerade hästgårdarna inom 

kommunen.  I undersökningen ingick totalt 20 hästgårdar. 

Lomma kommun ligger i sydvästra Skåne och gränsar till Öresund. Hela Lomma kommun är 

klassat som känsligt område, vilket innebär att marken är extra känslig för näringsläckage från 

jordbruket. Näringsläckage är negativt i flera bemärkelser: det är dyrt för lantbrukaren om 

näringen försvinner från åkrarna och det har negativ effekt på våra vatten där det kan leda till 

övergödning och algblomning. Läckage kan uppstå från gödselstackar om materialet under 

inte håller tätt. Vanligtvis förvaras gödseln på en gjuten platta, och finns det fler än två hästar 

på en gård är det ett krav inom känsligt område.   

Enligt enkätensvaren förvarar nästan alla hästhållare i kommunen sin gödsel på en gjuten 

platta, vilket är positivt ur näringsläckage synpunkt. De flesta lagrar sin gödsel under ett års 

tid och sprider den sedan på hösten vilket även de är positivt eftersom gödseln plöjs ner och 

näringen stannar i marken i större utsträckning än om den inte hade plöjts ner. 

På frågan om det var någon av gårdarna som hade problem med att bli av med gödsel svarade 

ingen av de tillfrågade gårdarna att det upplevdes som ett problem. Nästan alla tillfrågade 

upplever att regelverket runt gödsel och gödselspridningen är lättförståelig och lätt att följa.  

De vanligaste avfallet på de undersökta gårdarna är ensilageplast, vilken lämnas in på 

plastinsamlingen mellan en och två gånger om året. Annan plast, papperssäckar och metall 

hörde även de till de vanligaste avfallet, vilket lämnas in på olika återvinningsstationer i 

kommunen. I fråga om hanteringen av avfallet hanterades de i princip på samma sätt på alla 

gårdarna, sorterat aningen i kärl eller löstliggande. Endast två av gårdarna hyrde in en 

container som de fyllde med blandat avfallet som sedan kördes osorterat till närmsta 

avfallsanläggning. De allra flesta angav att det tyckte att regelverk om avfall och dess 

hantering var lättförståeligt och lätt att följa.  

I de stora hela har hästhållarna i Lomma kommun ett bra sätt att hantera sin gödsel och sitt 

avfall på. 

 


