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Handling of horse manure in riding schools - A survey 
of horse manure handling in riding schools and the 
factors that influence the choice of handling option in 
the county of Västernorrland  
 
Emelie Bäckström 
 
 
Abstract 
 
There are around 600 riding schools in Sweden and the horse manure must be managed in 
some way. To see the extent to which the handling of horse manure can be regarded as a 
problem both for the environment and for the riding school the purpose of this study has 
been to investigate how riding schools handle horse manure that is produced, the factors that 
influence the choice of handling option, and the businesses’ satisfaction with the chosen 
handling option. A mixed design using both quantitative and qualitative methods was used in 
order to answer the research questions. Data was collected through interviews and the 
content of the interviews was subject to analysis and interpretation. Most riding schools 
argued that the selection of handling options was either based on environmental/recycling 
aspects, or economic aspects. However, the availability of spreading areas was found to be 
the underlying factor that determined the handling of horse manure. The results revealed 
that about half of the riding schools did not have access to their own spreading areas. These 
riding schools were mainly large businesses located in urban areas. They showed a tendency 
to be dissatisfied with handing over horse manure to farmers and/or entrepreneurs, and were 
interested in alternative solutions. There is potential for riding schools to take advantage of 
the opportunity to transform manure into a renewable resource. By doing so, they can 
dispose of horse manure and at the same time get energy to their own benefit.  
 
Key words: Horse manure, riding school, spreading area, combustion, digestion, mixed 
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1 Inledning  
 
År 2010 fanns det 362 700 hästar, samt 594 ridskolor i Sverige (Enhäll et al. 2012). Varje 
häst genererar stora mängder träck och urin, ungefär 30 kilo per dag för en fullstor häst 
(Steineck et al. 2000). Tillsammans producerar Sveriges hästar omkring 2,7 miljoner ton 
hästgödsel varje år (Jordbruksverket 2013).   
 
Hästgödsel innehåller upp till 90 % strömaterial, vilket innebär att ridskolor får stora 
mängder gödsel (Jordbruksverket 2013). Hästarnas träck och urin innehåller näringsämnen 
som kväve och fosfor. I varje ton hästgödsel finns det ett kilo fosfor, en häst avger lika mycket 
växtnäring i träck och urin som den får i sig genom det grovfoder som den äter (Steineck et 
al. 2000). Denna hästgödsel måste på något sätt hanteras av ridskoleverksamheterna. 
Jordbruk med nötkreatur som hanterar gödsel har oftast egna arealer som de kan sprida 
hästgödsel på. I en rapport från Jordbruksverket (2013) framgår att ridskolor ofta ligger 
belägna i tätorterna vilket betyder att de ofta saknar egna spridningsarealer, något som också 
innebär att de saknar tillgång till ett slutet kretslopp där näringsämnen kan tas tillvara. Med 
spridningsareal menas en åkermark som är tillgänglig för spridning (Jordbruksverket 2015). 
Bristen på egna spridningsarealer innebär alltså att ridskolorna måste hitta alternativa sätt 
att hantera hästgödsel (Jordbruksverket 2013). Överskott av kväve och fosfor kan urlakas till 
omkringliggande mark och vattendrag som ett resultat av felaktig gödselhantering och bidra 
till övergödning av Östersjön (Sindhöj och Rodhe 2013, Jordbruksverket 2013).  
 
Ridskolor möter på så sätt ett antal utmaningar i hanteringen av det hästgödsel som 
genereras av verksamheten. Samtidigt saknas det en överblick över hur ridskolor väljer att 
möta dessa utmaningar, hur de miljökonsekvenser ser ut som följer av olika 
hanteringsalternativ samt vad det är som gör att ridskolor väljer ett hanteringsalternativ 
framför ett annat. Finns det något alternativ som kan användas som en förnyelsebar resurs 
samtidigt som verksamheten blir av med hästgödsel? Ett exempel på alternativ skulle kunna 
vara rötning istället för att hantera hästgödsel som avfall (Hadin et al. 2015).  

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa hur ridskoleverksamheter hanterar hästgödsel som 
uppkommer i verksamheten, samt vilka faktorer som påverkar valet av hanteringsalternativ 
och om ridskoleverksamheterna är nöjda med alternativet.  

1.2 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som ligger till grund för denna studie är: 
 

• Hur stor andel av Västernorrlands ridskolor har tillgång till egna spridningsarealer? 
• Hur hanterar Västernorrlands ridskolor hästgödsel som uppkommer i verksamheten?  
• Vilka faktorer påverkar valet av hanteringsalternativ för Västernorrlands ridskolor?  
• Är Västernorrlands ridskolor nöjda med sitt nuvarande hanteringsalternativ?  
• Ridskoleverksamheterna som inte är nöjda med sin hästgödselhantering, hur skulle 

de vilja att hanteringen gick till om de fick önska? 

1.2.1 Avgränsning 
Avgränsningen i denna studie var hantering av hästgödsel för Västernorrlands ridskolor. De 
ridskoleverksamheter som ingick i denna studie var de som hade tillstånd av länsstyrelsen i 
Västernorrland att bedriva ridskoleverksamhet enligt 16 § djurskyddslagen (SFS 1988:534).  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Miljöbalken 
 
Enligt 15 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) klassas hästgödsel från häst som avfall 
eftersom det avser vara något som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med 
enligt paragrafen. Däremot kan avfallet enligt samma paragraf sluta att vara avfall om de 
återvinns. Återvinning anses som hantering av avfall enligt 15 kap 3 § miljöbalken. Den som 
har och hanterar avfall ska enligt 15 kap 5a § miljöbalken se till att avfallet hanteras på ett 
sätt som är miljömässigt godtagbart. Deponering av organiskt material är förbjudet enligt 10 
§ förordningen om deponering av avfall vilket innebär att det inte längre är ett alternativ för 
ridskoleverksamheter. 
 
För ridskoleverksamheter gäller också de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken (SFS 
1998:808), vilket enligt 2 kap 2 § innebär att verksamheter ska ha den kunskap som krävs för 
att skydda miljön mot skada eller olägenheter. Ridskoleverksamheterna ska också enligt 3 § i 
samma kapitel utföra skyddsåtgärder och iaktta begränsningar samt vidta försiktighetsmått 
för att hindra, motverka samt förebygga att hanteringen av hästgödsel medför olägenhet för 
miljön (SFS 1998:808). Med stöd av 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) framgår det också 
att ridskoleverksamheter som är yrkesmässiga ska använda sig av bästa möjliga teknik för 
hanteringen av hästgödsel.  
 
Ur miljöskyddspunkt ska ridskoleverksamheter vidta försiktighetsmått för 
hästgödselhanteringen med hänvisning till 12 kap 10 § miljöbalken (SFS 1998:808). Enligt 6 
§ förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS: 1998:915) ska en ridskoleverksamhet som 
håller mer än 10 djurenheter ha utrymme för att lagra hästgödsel som uppkommer i 
verksamheten och motsvarar 6 månaders gödselproduktion. En häst motsvarar en djurenhet 
enligt 2 kap 3 § miljöprövningsförordningen (SFS: 2013:251). Vid lagring av hästgödsel ska 
utrymmet vara utformat så att inte läckage och avrinning från hästgödsel sker till 
omkringliggande mark och vatten, med stöd av 7 § förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 
(SFS: 1998:915).   

2.2 Hästgödsel som förnyelsebar resurs  
 
För att kunna erbjuda hästarna en torr och ren liggplats används olika typer av strömaterial i 
stallarna eller ligghallarna. De vanligaste strömaterialen som används av ridskolor idag är 
spån, torv och halm (Enhäll et al. 2012). I norra Sverige är spån vanligast som strömaterial 
(Lundgren och Pettersson 2009). Det strömaterial som kan binda kväve och har bäst 
uppsugningsförmåga är torv, vilket innebär att ammoniakavgången till luften blir mindre 
(Steineck et al. 2000).  

2.2.1 Förbränning för utvinning av värme  
I en studie av Lundgren och Pettersson (2009) utvärderas alternativet förbränning av 
hästgödsel för värmeproduktion. I studien undersöktes också askan som blir slutprodukten 
av förbränningen. Askan analyserades för att utvärdera om den kunde användas som 
jordförbättringsmedel eller om det finns för mycket tungmetaller i askan. Resultatet i studien 
visade på att hästgödsel är väl lämpat som material för förbränning och då också utvinning av 
värme. Vidare framkom att förbränning av hästgödsel ger låga utsläpp av ofullständigt 
förbrända ämnen och att förbränningsprocessen är bäst då hästgödsel innehåller en 
torrsubstanshalt på minst 50 %. Därför bör hästgödsel förvaras på ett sätt som skyddar det 
mot nederbörd om det senare ska förbrännas. Utsläppen av kväveoxider är dock höga vid 
förbränning av hästgödsel eftersom det innehåller höga halter av kväve. De höga utsläppen 
av kväveoxider vid förbränning kan dock jämföras med höga ammoniakavgångar från 
hästgödsel som lagras och sprids på åkrar (Lundgren och Pettersson 2009).  
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Jämfört med förbränning minskar inte mängden hästgödsel vid kompostering och rötning. 
Vid förbränning blir slutprodukten en aska där kvävet har förbrukats genom förbränning, 
däremot finns näringsämnet fosfor kvar vilket innebär att askan kan användas till 
jordförbättring av exempelvis skogsmark (Baky et al. 2012). Askan från förbränning 
innehåller låga halter av tungmetaller enligt studien genomförd av Lundgren och Petterson 
(2009) vilket stödjer en resultatet i Baky et al. (2012) som menar att askan lämpar sig till 
jordförbättringsmedel i skogsbruk. Förbränning av hästgödsel är ett alternativ för större 
ridskoleanläggningar som är i behov av egen värmeproduktion och som inte har möjlighet till 
egna spridningsarealer (Baky et al. 2012). För att lättare kunna förbränna hästgödsel och få 
ut maximalt med värme har Baky et al. (2012) undersökt behovet och lönsamheten i att 
förtorka hästgödsel innan förbränning i panna. I studien framkom att det lönar sig ur 
energisynpunkt att förtorka hästgödsel innan det förbränns. Slutsatsen av de båda studierna 
var att hästgödsel lämpar sig bra till bränsle för produktion av värme vid förbränning (Baky 
et al. 2012; Lundgren och Pettersson 2009).  

2.2.2 Förutsättningar vid rötning 
Hadin et al. (2015) har i en litteraturstudie utrett avfallsproblemet och hanteringen av 
hästgödsel, det vill säga att kunna använda hästgödsel till någon form av förnyelsebar resurs. 
I studien framgår det att ett antal positiva miljöeffekter kan uppnås genom rötning av 
hästgödsel och att det finns potential i utvinning av energi från hästgödsel. Framförallt 
eftersom hästgödsel uppkommer nära tätorterna, där hästar oftast hålls (Hadin et al. 2015). 
 
Vid rötning av hästgödsel uppkommer två olika slutprodukter, biogödsel som kan användas 
som gödsel på åkrar och biogas som fungerar som drivmedel till olika fordon (Hadin et al. 
2015). Som tidigare konstaterats i en rapport från Jordbruksverkets (2013) kan hästgödsel 
vara ett problem för vissa verksamheter, ur avfallssynpunkt. Däremot finns en stor potential 
för biogas enligt studien av Olsson et al. (2014). Biogasproduktionen är dock till stor grad 
beroende av vilket strömaterial som används i stallet (Olsson et al. 2014).  
 
I en studie av Mönch-Tegeder et al. (2013) framkom att halm som strömaterial ger bra 
förutsättningar för biogasproduktion. Finfördelad halm eller pellets från halm är det 
strömaterial som rekommenderas och ger bäst biogasproduktion (Olsson et al. 2014). Andra 
strömaterial än halm skulle inte ge en ekonomisk fördel om man ser till produktionen av 
biogas eftersom metanpotentialen blir för låg (Mönch-Tegeder et al. 2013). Olsson et al. 
(2014) drar också slutsatsen i sin studie att strömaterial som spån och torv bör undvikas vid 
rötning för utvinning av biogas. Används andra strömaterial är det mer gynnsamt att 
använda sig av förbränning (Mönch-Tegeder et al. 2013). Problem kan dock uppkomma vid 
biogasproduktion av hästgödsel, exempelvis omrörningen och bildande av svämtäcke (Olsson 
et al. 2014).  
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3 Metod 
 
För att svara på syftet och de frågeställningar som låg till grund för denna studie har både en 
kvalitativ och en kvantitativ metod att använts. En kvalitativ design var lämplig för att få en 
förståelse och ökad kunskap om ridskolornas gödselhantering och verksamheternas 
inställning till hanteringen (Henricson 2012). Data samlades in med hjälp av intervjuer där 
innehållet av det som sades blev föremål för analysen och tolkningen. I detta fall blev det data 
som samlades in det som skapade förståelse och insikt om hur ridskolorna inom 
Västernorrlands län hanterar hästgödsel som uppkommer i verksamheten, samt vilka 
faktorer som påverkar valet av hantering. Datamaterialet analyserades dessutom med 
kvantitativa metoder där det var möjligt (Djurfeldt et al. 2010). Genom den mixade designen 
skapades ett större djup och förståelse för problemet.  

3.1 Urval och genomförande 
 
Ansvariga för samtliga ridskolor som har tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (SFS 
1988:534) i Västernorrlands län tillfrågades att ingå i studien för att ge svar på deras 
hantering av hästgödsel. 30 stycken tillstånd för ridskoleverksamheter fanns på länsstyrelsen 
Västernorrland, två utav dem var inte verksamma längre vilket innebar att 28 
ridskoleverksamheter ingick i intervjustudien. Samtliga ridskoleverksamheter som kunde 
kontaktas via telefon tackade ja till att vara med i intervjun, dessa var 20 stycken. Resterande 
åtta verksamheter gick inte att få tag på med de kontaktuppgifter som fanns. Urvalet var 
strategiskt, vilket innebär att studien vände sig till de inom respektive ridskoleverksamhet 
som kunde ge bäst svar på frågeställningarna (Henricson 2012).  

3.2 Datainsamling och intervju 
 
Mailkontakt togs inledningsvis med alla ridskolor som ingick i urvalet för att informera om 
syftet med studien och för att få tillåtelse till att vidare kontakt via telefon för intervju (Codex 
2016, bilaga 1). De ridskolor som saknade mailadress informerades via brev, detta var 9 
stycken av 28. I de fall telefonintervju inte var möjlig togs mailkontakt för att besvara 
intervjufrågorna om så föredrogs.  
 
Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en Olympus voice recorder och skrevs ned 
ordagrant som text direkt efter varje intervju, för senare kunna göra vidare analys och 
databearbetning. Frågorna i intervjun bestod dels av bakgrundsfrågor och dels av öppna 
frågor, se bilaga 1. Var telefonintervju tog cirka 10-15 minuter och inleddes med en 
presentation och förklaring av syftet med intervjun följt av att frågorna ställdes enligt bilaga 
1. Samtliga 20 ridskoleverksamheter som kontaktades tackade ja till intervju och sex stycken 
av dessa valde att svara på frågorna via mail. Detta gav en svarsfrekvens på 71 %. Storleken 
på ridskoleverksamheterna varierade mellan tre till 50 hästenheter på fastigheterna.  

3.3 Analys 
 
En innehållsanalys användes för att upptäcka mönster och teman i materialet. 
Analysprocessen var strukturerad för att resultatet skulle bli tillförlitligt. Analysen inleddes 
genom att alla utskrivna intervjuer lästes igenom för att få en helhetsförståelse. Därefter 
kodades innehållet beroende på innehåll, för att sedan kunna jämföras och sorteras in under 
kategorier beroende på likheter och skillnader för att på detta sätt ge en struktur på resultatet 
(Henricson 2012). Även om de data som samlades in till stor del var kvalitativ kunde 
kvantitativa metoder användas för att undersöka och beskriva ett samband mellan olika 
kategorier, exempelvis genom jämförelser av svarsfrekvenser mellan grupper (Djurfeldt et al. 
2010).   
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3.4 Kategorisering av intervjumaterialet  
 
För att kunna beskriva och få en förståelse för ridskolornas gödselhantering, samt att kunna 
göra statistiska beräkningar av de kvalitativa svaren från intervjuerna delades svaren in i 
kategorier under varje variabel. Tabell 1 ger en översikt över hur kategorier formulerades 
utifrån de intervjusvar som framkom.  
 
Tabell 1: Översikt av analysprocess som beskriver framväxt av kategorier från textenhet.  
 
Kategorier för variabel  
”Hantering” 
 

 
Textenhet 

Sprider på egen areal ”Vi har jordbruksfastighet och måste sköta åkrarna, och då 
det inte räcker till med egen areal så arrenderar vi ett ställe 
till. Vi måste förnya åkrarna kontinuerligt så vi sprider ut 
på alla arealer” 

Överlåter till jordbrukare/entreprenör Jordbrukare: ”Vi lejer en bonde som kommer hit och 
hämtar allt hästgödsel. Det sprider han sen på sina åkrar.” 
Entreprenör: ”Vi har ett avtal med en entreprenör som 
hämtar två gånger per vecka, plus vid behov för 50 000 kr 
per år.” 

Kommunen omhändertar ”Vi har ett samarbete med kommunens lokala energibolag 
som hämtar vår hästgödsel och förbränner det i sin 
anläggning. Vi har både halm och strö, halm ute i 
ligghallen och strö inne i stallet där vi har hästarna 
uppstallade inför ridlektionerna.” 

Lagrar i träda  ”Jag lagrar bara, inte på någon gödselplatta men jag har 
fått tillstånd av kommunen. Hästgödseln är inte blöt så det 
är inget problem att lagra den. Eftersom grunden där jag 
bor är så hård och hästgödsel är inte så blöt så kommer det 
inte lakas ut.” 

 
Kategori för variabel  
”Avgörande faktor” 
 

 
Textenhet 

Miljö/Återvinning Miljö: ”Det är ett utmärkt alternativ för oss. Det kostar oss 
inget och hästgödseln kommer tillvara på bästa sätt, både 
ekologiskt och miljömässigt.” 
Återvinning: ”Vi tycket att detta är ett väldigt bra sätt att 
hantera det på då allt återanvänds.” 

Ekonomi ”Vi har inte så många alternativ. Gödselfrågan är en 
brinnande fråga jämt, så kommer ni på någon smart 
lösning så är vi den första som vill veta. Det är dyrt, 
kostsamt och bökigt.” 

Brist på kunskap ”Vi har inte kommit på något annat, vi vet inte om det 
finns något annat alternativ.” 

 
 
  



 

 6 

4 Resultat 
 
4.1 Ridskoleverksamheternas tillgång till spridningsarealer 
 
Resultatet av datainsamlingen visar att nio av de 20 ridskoleverksamheterna som ingick i 
undersökningen har tillgång till egen areal för spridning av hästgödsel, vilket motsvarar 45 % 
av det totala antalet ridskolor som ingår i undersökningen (figur 1). Resterande elva 
ridskoleverksamheter, som motsvarar 55 %, har inte egna spridningsarealer för att sprida 
hästgödsel på (figur 1).  
 
De ridskoleverksamheter som inte har tillgång till egen spridningsareal tenderade att vara 
belägna i Västernorrlands tätorter (figur 1). De ridskoleverksamheter som har tillgång till 
egna spridningsarealer är till största delen belägna i småorter utanför tätorterna (figur 1). De 
ridskoleverksamheter som har tillgång till egna spridningsarealer tenderade dessutom att 
vara mindre (i genomsnitt 14 hästenheter) än de ridskolor som saknade tillgång till 
spridningsarealer (i genomsnitt 27 hästenheter).  
 

 
 
Figur 1: Antal ridskolor med tillgång till spridningsareal och typ av ort där ridskoleverksamheterna är belägna  

4.2 Hantering av hästgödsel  
 
Tabell 2 visar hur de ridskolor som ingick i undersökningen angav att de hanterade 
hästgödsel som uppkom i verksamheten. De vanligaste hanteringsalternativen är att överlåta 
hästgödsel till jordbrukare eller att sprida hästgödsel på egen spridningsareal (tabell 2). 
Betydligt mindre vanligt är att lagra i träda eller att överlåta hästgödsel till kommunen för 
återvinning (tabell 2). 
 
Tabell 2: Hantering av hästgödsel från Västernorrlands ridskolor.  
Hanteringsalternativ Antal svar Andel (%) 

Kommunen omhändertar 2 10 % 

Lagrar i träda 1 5 % 

Sprider på egen areal 8  40 % 

Överlåter till 
jordbrukare/entreprenör 

9 45 % 

Totalt antar svar  20  100 % 
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Nedan följer en genomgång av de hanteringsalternativ som angavs i undersökningen. 

4.2.1 Sprider på egna arealer 
Åtta ridskoleverksamheter sprider hästgödsel på egna spridningsarealer (tabell 2). Det 
innebär att åtta av de nio ridskoleverksamheter som har egna spridningsarealer utnyttjar 
möjligheten till att sprida på egna arealer för återföring till kretsloppet. Den verksamhet som 
inte sprider på egna arealer, trots att man har tillgång, lagrar endast i träda och det med 
tillstånd av kommunen (tabell 2). 

4.2.2 Överlåter till jordbrukare/entreprenör  
Nio ridskoleverksamheter överlåter hästgödsel till jordbrukare/entreprenör (tabell 2). Ingen 
av dessa ridskolor har tillgång till egna spridningsarealer. Det innebär att detta är det 
vanligaste hanteringsalternativet för de verksamheter som saknar egna spridningsarealer. Sju 
av dessa nio ridskoleverksamheter överlåter hästgödsel till bönder med jordbruk, vilket 
senare blir gödsel på deras jordbruksarealer. En ridskoleverksamhet överlåter till ett åkeri 
som komposterar hästgödsel till matjord. Ytterligare en ridskoleverksamhet har ett avtal med 
en entreprenör som hämtade verksamhetens hästgödsel, men vad det senare används till 
framgick inte i intervjusvaret. 

4.2.3 Kommunen omhändertar 
Två ridskoleverksamheter överlåter hästgödsel till kommunen (tabell 2). En av dessa 
ridskoleverksamheter, som saknar spridningsareal, överlåter hästgödsel till kommunen som 
förbränner det i en förbränningsanläggning, vilket var beslutat redan innan byggnationen av 
ridskoleanläggningen. Ridskolechefen för anläggningen är nöjd med alternativet eftersom 
allt hästgödsel vid alternativet återvinns. Kommunens avfallsstation används av en annan 
ridskoleverksamhet utan egen spridningsareal, för bortforsling av hästgödsel som 
uppkommer i verksamheten. På avfallsstationen återvinns hästgödsel genom förmultning 
och används som täckmaterial eller som slam. Denna ridskoleverksamhet är också nöjd med 
alternativet då de tycker att det är ekonomiskt och miljövänligt eftersom kommunen tar hand 
om och återvinner hästgödseln.  

4.3 Faktorer som påverkar valet av hanteringsalternativ  
 
I intervjuerna berättade verksamhetsutövarna vad som avgör vilket alternativ de väljer att 
hantera hästgödsel på. I figur 2 visas de faktorer indelat i kategorier som 
ridskoleverksamheterna uppgett som anledningar till varför de använder sig av det 
hanteringsalternativet de använder idag. De två största faktorerna som bidrar till varför de 
väljer det alternativ de gör är ekonomi och miljö/återvinning (figur 2). För två 
ridskoleverksamheter var dock bristande kunskap om hanteringsalternativ den huvudsakliga 
faktorn som påverkade hanteringsalternativet (figur 2). 
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Figur 2: Anledning till val av hanteringsalternativ för ridskolorna i Västernorrland visat i antal och procent 

Nedan följer en genomgång av dessa faktorer som indelats i kategorier. 

4.3.1 Miljö/Återvinning 
Nio stycken av de 20 ridskoleverksamheter som intervjuades svarade att anledningen till det 
valda hanteringsalternativet var möjligheten till återvinning alternativt att det var 
miljövänligt på annat sätt (figur 2). De hanteringsalternativ som används av dessa nio 
ridskolor som angav miljö/återvinning som anledning redovisas i figur 3. 

 
Figur 3: Hanteringsalternativ bland de ridskolor som angav Miljö/Återvinning som anledning visat i antal 

Sex av de nio ridskoleverksamheter som angav Miljö/Återvinning har egna spridningsarealer 
som de sprider hästgödsel på (figur 3). Samtliga av dessa sex anser att det är ett naturligt 
alternativ att återföra hästgödsel till marken igen och förnya åkrarna då man har tillgång till 
egna arealer. Ytterligare tre stycken ridskoleverksamheter angav att hanteringsalternativet 
har sin grund i miljö/återvinning, även om dessa tre inte har tillgång till egna 
spridningsarealer. Två av dessa överlåter det hästgödsel som uppkommer i verksamheten till 
jordbrukare i närheten (figur 3). De anser att det är ett utmärkt alternativ då gödseln tas 
tillvara på ett ekologiskt och miljömässigt sätt, samt att det är smidigt då de inte har några 
egna arealer att sprida det på. Den tredje verksamheten utan egna spridningsarealer som 
valde hanteringsalternativ utifrån miljö/återvinning överlåter hästgödsel till kommunen som 
förbränner det i sin förbränningsanläggning (figur 3). Ridskolechefen för verksamheten 
ansåg att det är ett väldigt bra alternativ, då allt hästgödsel återvinns.  
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4.3.2 Ekonomi 
Nio av de 20 intervjuade ridskoleverksamheterna väljer hanteringsalternativ på grund av 
ekonomiska skäl (figur 4). De hanteringsalternativ som används av dessa nio ridskolor 
redovisas i figur 4. 

 
Figur 4: Hanteringsalternativ bland de ridskolor som angav Ekonomi som anledning visat i antal  

Sex stycken av de ridskoleverksamheter som valde hanteringsalternativ på grund av ekonomi 
överlåter till jordbrukare eller entreprenör som tar hand om verksamhetens hästgödsel 
(figur 4), dessa har inga egna spridningsarealer. Två av ridskoleverksamheterna som uppgav 
ekonomi har egna spridningsarealer.  
 
En av dessa verksamheter som har egna arealer lagrar dock endast hästgödsel i träda med 
tillstånd av kommunen eftersom grunden är tillräckligt hård för lagring utan läckage av 
näringsämnen (figur 4). Anledningen till att verksamheten inte sprider på sina egna arealer 
är att de inte har några egna maskiner att köra ut hästgödsel med och är då tvungen att anlita 
någon om de ska köra ut hästgödseln på åkrarna igen. Om verksamheten fick önska skulle de 
investera i maskiner som kan sprida ut hästgödsel på betesmarken som 
jordförbättringsmedel.  
 
Den andra ridskoleverksamheten med egna arealer utnyttjar möjligheten till ett slutet 
kretslopp men väljer alternativet på grund av ekonomiska skäl (figur 4). En 
ridskoleverksamhet som valde hanteringsalternativ utifrån ekonomiska skäl transporterar 
bort hästgödsel som uppkommer i verksamheten till kommunens avfallsstation (figur 4), 
verksamheten har inga egna spridningsarealer.  

4.3.3 Bristande kunskap/eftertanke 
För två av ridskoleverksamheterna utgör brist på kunskap den faktor som påverkat valet av 
hanteringsalternativ i störst utsträckning (figur 2). Under intervjun med en av 
ridskoleverksamheterna, som har egen spridningsareal, berättar verksamhetsutövaren att 
anledningen till att de sprider hästgödsel på egna åkrar är på grund av att det är enklast så. 
Vid frågan om hur de hade velat att de gjordes om de fick önska svarade de att det bästa 
skulle vara om hästgödseln bara ”försvann”. Ridskoleverksamheten reflekterar inte över 
varför hästgödseln körs tillbaka ut på marken utan gör det för att det är enklast, vilket är ett 
svar som tyder på och tolkas som bristande kunskap och eftertanke om kretsloppet och 
varför man återför hästgödsel på arealerna.  
 
Den andra ridskoleverksamheten, som saknar egen spridningsareal, överlåter det hästgödsel 
som uppkommer i verksamheten till jordbrukare i närheten som använder det i sin tur till att 
gödsla sina jordbruksarealer. Själva hanteringen i sig innebär att hästgödsel återvinns, men 
anledningen till att verksamheten väljer detta alternativ tycks inte ha sin grund i 
miljömedvetenhet. Under intervjun berättar verksamhetsutövaren att valet av alternativ 
snarare beror på att de inte kommit på något annat hanteringssätt och att de inte känner till 
något annat alternativ. Vid frågan om hur de skulle vilja göra om de fick önska svarade 
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verksamheten åter igen att de inte känner till något annat sätt och att de skulle vara 
angelägna att få vetskap om andra alternativ. Detta styrker kategoriseringen.   

4.3.4 Övriga faktorer 
Utöver de faktorer som ridskoleverksamheterna själva angav i intervjuerna samlades 
bakgrundsfakta in kring geografi och verksamhetens storlek in, då dessa faktorer kan tänkas 
ha ett samband med hanteringsalternativ. Hur hanteringen av hästgödsel skiljer sig åt mellan 
ridskolor som är belägna i tätorter respektive småorter redovisas i figur 5. Bland ridskolor 
som är belägna i småorter är det vanligaste hanteringsalternativet att sprida på egen areal, 
medan det bland ridskolor i tätorter var vanligare att överlåta till jordbrukare eller 
entreprenörer (figur 5). 

 
 
 Figur 5: Hantering bland ridskolor i tätorter respektive småorter visat i antal 
 
Det genomsnittliga antalet hästar som fanns på ridskolan för de olika hanteringsalternativ 
som angavs i undersökningen redovisas i figur 6. Ridskolor i Västernorrland som sprider 
hästgödsel på egen areal tenderade att vara mindre än de som överlät hästgödsel till 
jordbrukare eller där kommunen omhändertog hästgödseln (figur 6).     
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Figur 6: Jämförelse av genomsnittlig storlek (antal hästenheter) för olika hanteringsalternativ hos ridskolorna i 
Västernorrland 
 

4.4 Ridskoleverksamheternas nöjdhet med nuvarande 
hanteringsalternativ  
 
Resultatet visar att 14 stycken av 20 ridskolor (70 %) uppgav att de var nöjda, medan sex 
stycken (30 %) angav att de inte var nöjda med sitt nuvarande hanteringsalternativ av 
hästgödsel. Hur ridskolornas hanteringsalternativ för hästgödsel hänger samman med 
huruvida ridskolan angav att de är nöjda med sitt hanteringsalternativ redovisas i figur 7. De 
som sprider hästgödsel på egen areal tenderade att vara nöjda i större utsträckning än de 
som överlåter hästgödsel till jordbrukare (figur 7). 
 

 
Figur 7: Hanteringsalternativ och nöjdhet visat i antal 

4.4.1 Ridskoleverksamheterna som är missnöjda med hanteringsalternativ 
 
I intervjuerna framkom flera anledningar till varför ungefär en tredjedel av 
ridskoleverksamheterna i Västernorrland inte var nöjda med den nuvarande hanteringen, 
samt önskemål om förändringar. Dessa redovisas nedan.  
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En ridskoleverksamhet lagrar hästgödseln i träda är inte nöjd med den nuvarande 
hanteringen (figur 7). Denna ridskoleverksamhet är av en av de mindre, sett till antal 
hästenheter och de har tillstånd av kommunen att lagra i träda då grunden är tillräckligt hård 
för att undvika läckage av näringsämnen. Verksamhetsutövaren uppgav under intervjun att 
de tycker det är synd att hästgödseln bara ligger i träda och inte kommer till någon nytta. Vid 
frågan om hur de skulle önska att de kunde hantera hästgödseln uppgav samma 
ridskoleverksamhet att de önskar att det hade maskiner för att kunna sprida på betesmarken 
som jordförbättringsmedel. 
 
Under intervju med en av de större ridskoleverksamheterna, sett till antal hästenheter 
tillfrågades verksamhetsutövaren om de skulle vilja sköta hanteringen av hästgödsel på något 
annat sätt om de fick önska helt fritt. Denna ridskoleverksamhet som inte är nöjd med 
hanteringsalternativet sprider på egen areal (figur 7). Intervjupersonen svarade att 
hästgödseln gärna skulle få ”försvinna” vilket de ser skulle vara det bästa, för att slippa köra 
ut det på marken. 
 
De fyra resterande ridskoleverksamheterna av sex som inte är nöjda med sina nuvarande 
hanteringsalternativ överlåter hästgödsel till jordbrukare/entreprenörer (figur 7). En 
ridskoleverksamhet har ett avtal med en entreprenör som hämtar hästgödsel från 
verksamheten några gånger i veckan och vid behov. De anser sig ha dåligt med val av 
hanteringsalternativ och önskar gärna att kostnaderna för hanteringen hade uteblivit.  
 
Två andra större ridskoleverksamheter som överlåter till jordbrukare/entreprenör är inte 
heller nöjda med sina alternativ då det är ”kostsamt och bökigt”. De två önskar att de skulle 
kunna använda hästgödsel som uppkommer i verksamheten till någon form av förnyelsebar 
resurs och då för egen vinning. En utav dessa två ridskoleverksamheter berättade under 
intervjun att gödselhanteringsfrågan alltid är en brinnande fråga och att de är de första som 
skulle vilja veta om en smart lösning kommer fram. Samma verksamhet önskar att de hade 
en förbränningsugn på gården för att förbränna hästgödsel. Den andra verksamheten 
skänker bort hästgödsel till jordbrukare i närheten på grund av att ”det är enklast så”, då de 
inte hade några egna spridningsarealer. Samma verksamhet svarade vid frågan om de skulle 
göra på något annat sätt om de fick önska att de gärna hade använt hästgödseln till en egen 
värmeanläggning, kanske till och med en biogasanläggning, om de skulle kunna gå att lösa på 
något sätt. 
 
Vid frågan om de var nöjda med hanteringsalternativet de hade idag svarade en verksamhet 
utan egna spridningsarealer som överlåter till jordbrukare i närheten att de inte visste något 
annat hanteringsalternativ men var intresserade av att få vetskap om andra 
hanteringsalternativ som skulle kunna vara aktuella för dem, vilket tolkas som att de inte är 
helt nöjda med hanteringen idag.  
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5 Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att belysa hur ridskoleverksamheter hanterar hästgödsel som 
uppkommer i verksamheten, samt vilka faktorer som påverkar valet av hanteringsalternativ 
och om ridskoleverksamheterna är nöja med alternativet.  
 
Resultatet från studien visade att ungefär hälften av Västernorrlands ridskolor har tillgång 
till egna spridningsarealer och att dessa verksamheter också utnyttjade möjligheten att 
sprida tillbaka hästgödseln på arealerna. De verksamheter som saknade tillgång till 
spridningsarealer var framförallt större verksamheter belägna i tätorter. Frånvaron av egna 
spridningsarealer innebar att de är tvungna att göra ett hanteringsval. Det vanligaste 
alternativet till hantering för de ridskoleverksamheter som inte hade egna spridningsarealer 
var att överlåta hästgödseln till jordbrukare/entreprenör, vilket kunde innebära en stor 
kostnad per år för att bli av med hästgödseln. Hanteringskostnader skulle kunna vara en 
tänkbar förklaring till att en tredjedel av ridskoleverksamheterna tenderade att vara mindre 
nöjda med sitt hanteringsalternativ, jämfört med de som hade tillgång till spridningsarealer 
och inte behövde betala för hanteringen.  
 
I studien framkom att många av ridskolorna som var missnöjda i nuläget var intresserade av 
information kring nya lösningar för att de blir av med hästgödseln, då de i nuläget inte hade 
egna arealer och då upplevde sig inte ha särskilt många alternativ för hästgödselhantering 
alternativt inte hade vetskap om dessa. Flera var dessutom intresserade av lösningar som 
innebar att de kunde använda hästgödseln till någon form av förnyelsebar energi för egen 
vinning. Detta är ett resultat som ligger i linje med de förslag som ges av Baky et al. (2012), 
det vill säga att hästgödsel lämpar sig till förbränning för större ridskoleanläggningar utan 
egna spridningsarealer, då de samtidigt som de blir av med hästgödsel får ut energi till egen 
vinning i form uppvärmning av anläggningen. Förbränning av hästgödsel behöver dock inte 
helt uteslutas av de ridskoleverksamheter som har och sprider på egna arealer då 
slutprodukten (askan) från förbränningen enligt Lundgren och Pettersson (2009) kan 
användas som jordförbättringsmedel, eftersom fosfor finns kvar och då fungerar som 
växtnäring. Detta skulle innebära att verksamheten får ut energi för egen vinning i form av 
till exempel värme samtidigt som arealerna kan gödslas med askan från förbränningen.  
 
Eftersom hästgödsel innehåller mycket kväve innebär förbränning av hästgödsel vissa 
miljöeffekter i och med att det leder till höga utsläpp av kväveoxider. Förbränningen ger dock 
inga utsläpp av ofullständigt förbrända ämnen och slutprodukten innehåller inga 
tungmetaller (Lundgren och Pettersson 2009). Detta innebär att förbränning har stora 
fördelar jämfört med lagring, kompostering och rötning. Vid dessa hanteringsalternativ 
minskar inte mängden hästgödsel. Dessutom blir ammoniakavgången vid dessa 
hanteringsalternativ högre jämfört med förbränning.  Kväveutsläppen vid förbränning leder 
därför inte nödvändigtvis till en större negativ miljöeffekt jämfört med andra 
hanteringsalternativ (Baky et al. 2012).   
 
De flesta ridskoleverksamheter uppgav att valet av hanteringsalternativ antingen baserades 
på miljö- och återvinningsaspekter eller på ekonomiska aspekter. I några fall tycktes dock 
inte verksamheten ha reflekterat över varför de hanterade hästgödseln på det sätt de gjorde, 
även om det alternativet de använde sig av ”råkade” vara det som var bäst för miljön. Enligt 
miljöbalken 2 kap 2 § (SFS: 1998:808) finns ett kunskapskrav för verksamhetsutövare som 
innebär att ridskoleverksamheten ska skaffa sig den kunskap som behövs för att inte 
olägenhet eller skada på miljön ska uppkomma. I detta fall skulle en olägenhet för miljön 
kunna vara urlakning av näringsämnen från hästgödsel som hanteras på fel sätt och orsakar 
onaturlig näringstillförsel i mark eller vattendrag (Sindhöj och Rodhe 2013, Jordbruksverket 
2013), eller höga ammoniakavgångar från lagring av hästgödsel (Baky et al. 2012). 
Information angående detta skulle kunna ges av tillsynsmyndigheterna för ridskolorna samt 
till nystartande ridskoleverksamheter för att påvisa verksamhetens ansvar gentemot miljön 
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och för att kunna förebygga eventuella olägenheter för miljön. Samtidigt skulle information 
om vilka hanteringsalternativ som finns för ridskoleverksamheten kunna ges. 
 
Populationen till denna intervjustudie utgjordes av alla ridskoleverksamheter (28 stycken) i 
Västernorrland som hade tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (SFS 1988:534). Beroende på 
bortfall ingick slutligen 20 av dessa i studiens urval. Om de åtta verksamheter som utgjorde 
bortfallet möjligtvis skulle skilja sig markant mot de 20 verksamheterna som ingick i studien 
skulle det kunna påverka resultatets generaliserbarhet till alla ridskolor i Västernorrland. 
Eftersom populationen är relativt liten skulle det vara önskvärt att alla i populationen 
svarade på intervjufrågorna för att få större tillförlitlighet. Det gör att resultaten måste tolkas 
med viss försiktighet, även om en stor del av populationen fångades med det urval som 
användes i den här studien.  
 
Eftersom denna studie avgränsats till ridskoleverksamheter i Västernorrland är det också 
svårt att generalisera resultatet till att gälla hela Sveriges omkring 600 ridskolor. Det skulle 
därför behövas fler studier, särskilt för ridskoleverksamheter i mer tätbefolkade län med mer 
tätt bebodda städer då denna studie visat på att det är där problemen framförallt finns. I 
dessa områden kan ridskoleverksamheternas hantering av stallgödsel tänkas se annorlunda 
ut och de kan tänkas möta andra utmaningar vid hanteringen av hästgödsel. Ett förslag till 
vidare studier skulle därför vara att göra samma typ av studie i exempelvis Stockholms län. 
 
Denna studie har inte undersökt vilket strömaterial ridskoleverksamheterna använde sig av. 
Det strömaterialet som används i stallen/ligghallarna kan dock ha en stor betydelse över hur 
ridskoleverksamheterna kan hantera sin hästgödsel (Olsson et al. 2014). Exempelvis ger 
halm som strömaterial den bästa förutsättningen för rötning av hästgödsel enligt en studie av 
Mönch-Tegeder et al. (2013). Vidare studier bör därför undersöka vilket strömaterial 
ridskoleverksamheterna använder sig av för att sedan i större utsträckning kunna se vilka 
förutsättningar som finns för olika hanteringsalternativ och om ridskoleverksamheterna är 
medvetna om kopplingen mellan strömaterial och hantering av hästgödsel.  

5.1 Slutsats 
 
Vi har cirka 600 ridskolor i Sverige som producerar stora mängder hästgödsel varje år. I och 
med urbaniseringen kommer många ridskolor till tätorterna och hanteringen blir ett 
problem, både för miljön (Sindhöj och Rodhe 2013, Jordbruksverket 2013) men också för 
ridskolorna själva i form av höga kostnader. Resultatet av studien visar att ungefär hälften av 
Västernorrlands ridskolor har egna spridningsarealer och att den huvudsakliga faktorn som 
vid val av hästgödselhantering är tillgång till spridningsareal eller inte. Problemet med 
hästgödselhanteringen finns främst hos stora ridskolor i tätorter utan egna 
spridningsarealer, eftersom de inte kan sprida hästgödsel tillbaka till marken. Samtidigt som 
dessa ridskolor har stora utgifter för att blir av med en stor volym avfall skulle detta problem 
istället kunna vändas till en resurs. Det skulle också innebära att ett avfall blir till återvinning 
vilket är eftersträvansvärt ur miljösynpunkt.  
 
Tidigare studier styrker att hästgödsel kan förbrännas eller rötas till energi utan speciellt 
stora miljöeffekter (Baky et al. 2012). Således innebär detta att det finns en stor potential för 
dessa ridskolor att utnyttja möjligheten till att använda sig av förbränning eller rötning för 
att bli av med hästgödseln och samtidigt få ut energi till egen vinning. En 
förbränningsanläggning kan innebära stora kostnader vid inköp, däremot skulle det i långa 
loppet gynna ridskolorna på flera sätt då de idag lägger ut mycket pengar på att bli av med 
hästgödseln. Ridskolorna behöver dock bli varse om att dessa typer av möjligheter finns.   
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Förfrågan intervju 
 
 
Till Dig som är ansvarig för en ridskoleverksamhet inom Västernorrland  
 
Stallgödsel måste på något sätt hanteras av er inom ridskoleverksamheterna. Detta är en förfrågan som gäller 
medverkande i en intervjustudie för att få ökad kunskap om hanteringen av stallgödsel vid ridskoleverksamheter i 
Västernorrland. Denna förfrågan har skickats till er då ni är ansvarig för en av ridskoleverksamheterna i 
Västernorrland. Syftet med denna studie är att belysa hur ridskolor hanterar stallgödsel som uppkommer i 
verksamheten, samt vilka faktorer som påverkar valet av hanteringsalternativ. 
 
Med denna studie kommer jag också att utöver intervjuerna att undersöka vilka alternativ som finns för ridskolor 
att hantera stallgödsel, finns det något alternativ som kan användas som en resurs samtidigt som verksamheten 
blir av med stallgödsel? Exempel på alternativ skulle kunna vara rötning och förbränning istället för att hantera 
stallgödsel som avfall. Huruvida dessa alternativ används av ridskolor idag är dock till stor del okänt, det är därför 
jag vill göra en studie angående detta för att kunna kartlägga ridskoleverksamheternas hantering i 
Västernorrland.  
 
Jag vänder mig till er för att genom intervju få kunskap om er stallgödselhantering. Intervjun består av några 
frågor och kommer att genomföras via telefon. Det beräknas ta ungefär 15 minuter. Jag kommer att kontakta er 
via telefon för en intervju under vecka 14. Möjligheten att svara på mina frågor via mail finns också som ett 
alternativ om det föredras. Frågorna som kommer att ställas i intervjun finns sist i detta brev.  

Vad som framkommer i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att bara jag, Emelie, som 
genomför studien och den som är handledare kommer att ta del av intervjun. Inga personuppgifter kommer att 
utlämnas. Citat kommer att användas i det slutgiltiga arbetet, men inget kommer att kunna härledas till dig som 
enskild person eller er verksamhet. Deltagandet är självklart frivilligt och kan utan motivering avbrytas även 
under intervjun.  

Denna studie kommer att genomföras av mig, Emelie, som är student inom programmet för Miljö- och 
hälsoskydd vid Umeå universitet. Arbetet sker under handledning via Umeå universitet och kommer att utgöra ett 
vetenskapligt examensarbete på kandidatnivå.  

Er medverkan i denna intervju kommer vara till stor hjälp till min studie och jag hoppas att ni vill ställa upp och 
avvara några minuter av er tid. Hör gärna av er om ni har funderingar. 

Vänligen, 

Emelie Bäckström,  
student inom programmet Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.  

Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap. 
Tel nr; 076 203 96 44  

E-post; emelie.backstrom@icloud.com 

Handledare vid Umeå universitet: 
Christian Bigler, Universitetslektor, programansvarig. 

Umeå universitet. Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap. 
Tel nr; 090-786 97 29 

E-post; christian.bigler@umu.se 
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Intervjufrågor: 
 
• Storlek på verksamheten (antal hästar) 

 
• Har ni tillgång till egen spridningsareal?    

 
• Hur hanterar ni stallgödsel som uppkommer i verksamheten? 

 
• Vad avgör valet av det alternativet?  

o Hade ni velat att det gjordes på något annat sätt om ni fick önska?  
 

• Ställer kommunen några krav på er gödselhantering? 
o Om ja, hur ställer de krav? Vad anser ni om detta? 
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