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Abstract  
In this study, phosphorus leakage from horse paddocks was studied. The number of horses has 

increased in Sweden and today there are more horses than dairy cows in the country. To 

reduce nutrient leakage in agriculture, Swedish farmers are allowed to add 22 kg phosphorus 

per hectare, but there is no law regarding phosphorus from horse paddocks. Research has 

shown that 60 kg phosphorus per hectare on average can be added to horse paddocks, which is 

three times higher than what is allowed in agriculture.  

 

A literature review was conducted to answer the questions of whether phosphorus leakage 

from horse paddocks is larger than the leakage from agricultural land and whether the type of 

land and the number of horses per hectare affects the leakage. A survey addressed to riding 

schools in Sweden was conducted too, to find out which of a number of suggested actions to 

reduce the phosphorus leakage were possible for the riding schools to implement and to find 

out how the riding schools would be affected if there were a law that regulated the number of 

horses per hectare.  

 

The result of the literature review showed that the phosphorus leakage is greater from horse 

paddocks than from agricultural land. The type of land also affects the leakage: clay soil leaks 

more than sand soil. In addition, the number of horses per hectare has significance for the 

leakage, too; more horses per hectare results in larger leakage. The survey showed that many 

riding schools already have implemented some of the suggested actions, but it appeared that 

the lack of financial resources was the most common factor in why actions could not be 

implemented. A lack of knowledge of how some of the actions worked and if they were useful 

to the riding schools was also discovered. Finally, legislation to limit the number of horses per 

hectare is not a good alternative, since that would force several riding schools, due to a lack of 

land, to shut down their businesses. Instead, to reduce the leaching of phosphorus from horse 

paddocks, it is better to focus on increasing the riding schools’ knowledge of different actions 

and give them financial support to implement such actions.    

Keywords: phosphorus leakage, horse paddocks, horse manure. 

  



Sammanfattning  
I denna studie undersöktes fosforläckage från hästhagar. Antalet hästar har ökat i Sverige och 

det finns idag fler hästar än mjölkkor i landet. För att minska näringsläckaget är det inom 

jordbruket tillåtet att maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar, men någon lagreglering 

gällande fosfor som kommer från hästhagar finns idag inte. Forskning har visat att det i 

hästhagar kan tillföras i genomsnitt 60 kg fosfor per hektar, vilket är tre gånger så mycket som 

är tillåtet inom jordbruket.  

 

En litteraturundersökning genomfördes för att finna svar på frågorna huruvida fosforläckaget 

är större från hästhagar än från jordbruksmark samt om typ av mark och antal hästar per 

hektar påverkar läckaget. En enkätundersökning riktad till ridskolor i Sverige genomfördes 

också, för att få svar på vilka av ett antal föreslagna fosforminskande åtgärder som var 

möjliga för ridskolorna att genomföra. Ridskolorna fick också svara på hur de skulle påverkas 

av en eventuell lagstiftning som reglerar antalet hästar per hektar.  

 

Resultatet av litteraturundersökningen visade på att fosforläckaget är större från hästhagar än 

från jordbruksmark. Typ av mark har också betydelse för läckaget, där lerjord läcker mer än 

sandjord. Även mängden hästar per hektar har betydelse, där fler hästar per hektar genererar 

ett större fosforläckage. Enkätundersökningen visade på att många ridskolor redan har 

genomfört flera åtgärder, men det framgick också att avsaknaden av ekonomiska resurser var 

den vanligaste faktorn till varför åtgärder inte kunde genomföras. En kunskapsbrist om hur 

några av åtgärderna fungerade samt om de var till nytta för ridskolan uppdagades också. Att 

lagstifta för att begränsa antalet hästar per hektar är inte ett bra alternativ, då flera ridskolor på 

grund av avsaknad av mark skulle få lägga ner sin verksamhet. För att minska fosforläckaget 

från hästhagarna är det istället bättre att satsa på att öka ridskolornas kunskap om olika 

åtgärder samt ge ekonomiskt stöd för att genomföra sådana åtgärder.  

Nyckelord: Fosforläckage, hästhagar, hästgödsel.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

”Ingen övergödning” är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Den årliga uppföljningen 

2017 visade dock på dystra siffror; målet är inte uppnått och beräknas inte heller kunna nås 

med de styrmedel och åtgärder som finns idag. Det går inte heller att se om utvecklingen i 

fråga om övergödning går i en positiv eller negativ riktning (Miljömål.se, 2017). Denna 

uppsats behandlar hästhållningens bidrag till övergödningsproblematiken och fokuserar på 

hur fosforläckaget från hästhagar ska kunna minskas.  

Antalet hästar i Sverige ökar stadigt. År 2004 fanns det mellan 303 100-328 100 hästar och 

vid den senaste sammanställningen 2016 hade antalet ökat till 355 500 individer 

(Jordbruksverkets statistikdatabas, u.å; SCB, 2017). Hästsporten är den näst största 

ungdomsidrotten i landet bland ungdomar 7-25 år (Svenska Ridsportförbundet, 2017) och är 

samtidigt ett populärt fritidsintresse hos många. I tillägg till detta genererar hästsporten också 

många arbetstillfällen. I en samhällsekonomisk analys från 2004 uppgavs hästar (inklusive 

spel på hästar) omsätta ca 20 miljarder kronor och skapa 10 000 heltidstjänster (Johansson, 

Andersson och Hedberg, 2004). Hästarnas ekonomiska värde råder det därmed ingen tvekan 

om, vilken miljöpåverkan dessa djur har är däremot en helt annan fråga.   

Hästar har både en positiv och negativ miljöpåverkan. Positiv då de är betesdjur som 

tillsammans med kor och får hjälper till att hålla landskapet öppet och främjar på så sätt den 

biologiska mångfalden. De bidrar även till miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett 

rikt växt- och djurliv”. Den gödsel som hästarna producerar kan även användas som gödsel på 

åkrarna (Blomberg och Välimaa, 2016; Miljömål.se, 2016a; Miljömål.se, 2016b). En negativ 

miljöaspekt med dagens hästhållning är dock den stora fosformängd som hästarna genererar 

till den mark som används som hästhagar (Parvage, 2015).  

Utvecklingen för antal mjölkkor respektive hästar i landet har gått åt olika håll under det 

senaste årtiondet. Mjölkkor har historiskt sett varit klart fler till antal jämfört med hästar. År 

2004 fanns det 403 702 mjölkkor i landet, 2010 hade antalet minskat till 348 095 individer  
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Figur 1: Antal hästar och antal mjölkkor i Sverige i en jämförelse över tid. Källa: 
Jordbruksverkets statistikdatabas u.å. 
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och 2016 visar siffrorna på 330 833 individer. Numera finns det därmed fler hästar än 

mjölkkor i Sverige (figur 1) (Jordbruksverkets statistikdatabas, u.å).    

Till skillnad från mjölkkor finns den största andelen hästar (76 %) i tätorterna eller i 

tätortsnära områden. Det har även skett en klar ökning av antalet hästar på ridskolor runt om i 

landet. År 2004 fanns det 16 300 hästar på ridskolorna och 2016 var detta antal uppe i 18 300 

individer, vilket innebär en ökning med 12 % (SCB, 2017). 

För att minska fosforläckaget omfattas jordbruksföretag av en lagreglering som anger att 

maximalt 22 kg fosfor/hektar får tillföras per år. Detta gäller i hela landet och inkluderar 

jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter (Länsstyrelsen Kronoberg, u.å). Någon liknande 

lagreglering för att minska fosforläckage från hästhagar finns dock inte. En studie från 2015 

visade att det i hästhagarna i genomsnitt tillfördes 60 kg fosfor/hektar varje år (vid ett 

hästantal om i genomsnitt 10,75 hästar per hektar), vilket är tre gånger så mycket som vad 

som är tillåtet inom jordbruket (Parvage, 2015). Med bakgrund av detta är det naturligt att 

ställa sig frågan om varför hästnäringen inte omfattas av någon lagreglering av mängden 

fosfor som får tillföras till marken. Om ett lagkrav skulle införas är dock följdfrågan; Klarar 

hästnäringen av att uppfylla ett eventuellt lagkrav? 

1.2 Fosfor ett viktigt näringsämne  

Fosfor är tillsammans med kväve ett av de viktigaste näringsämnena som växter behöver för 

att kunna växa. Hur mycket fosfor och kväve som finns tillgängligt styr oftast hur stor 

tillväxten blir och inom jordbruket avgjorde tidigare tillgången av dessa grundämnen oftast 

hur stora skördarna blev. Den stora förändringen skedde under 1950-1960- talet när kväve- 

och fosforhaltig handelsgödsel introducerades. När jordbrukarna själva kunde tillföra 

markerna stora mängder fosfor ökade skördarna markant. Samtidigt ökade även 

näringsläckaget. Näringsläckage uppstår när det inte finns någon växtlighet som kan ta upp 

näringsämnena. Fosforn följer istället med regnvatten och transporteras vidare, bort från 

åkrarna och till närliggande vattendrag. Fosfor binder främst till mineralpartiklar i jorden och 

vid exempelvis kraftigt regn följer fosforn med när partiklarna i jorden sköljs bort med 

regnvattnet (Bernes, 2005). Näringsläckaget gav tidigare inte så stora effekter då landet 

bestod av många sjöar och våtmarker som fångade upp fosforn och mängderna fosfor som 

nådde havet var därför inte så stora. Under 1900-talet gjordes dock stora förändringar inom 

jordbruket. Sjöar och våtmarker torrlades för att få tillgång till mer åkermark, vilket 

resulterade i att fosforns väg till havet var mycket rakare än tidigare. Beräkningar visar på att 

en fjärdedel av den fosforn som idag finns i havet kommer ifrån jordbruket (Bernes, 2005) 

och jordbruket har uppmärksammats som en av de källor som bidragit till Östersjöns 

övergödningsproblematik samt algblomning (Jordbruksverket, 2017). Trots att hästhållningen 

använder sig av ca 300 000 hektar i Sverige (vilket är ca 10 % av den totala jordbruksmarken 

i landet) finns hästhållningen varken med i Sveriges nationella plan för Östersjön eller i EUs 

vattendirektiv (Parvage, 2015).   

 

1.3 Fosfor i hästhagarna 

Fosfor i hästhagarna tillförs genom hästarnas gödsel (även en liten mängd kommer från 

hästarnas urin), men även hö eller hösilage som trampas ner i jorden kan bidra till att 

fosforhalten ökar. Faktorer som påverkar den totala fosformängden är hur många timmar 
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hästarna vistas utomhus, djurtäthet samt kvaliteten på fodret som hästarna äter både inom- och 

utomhus (Parvage, 2015).  

Till skillnad från andra djur inom jordbruket vistas hästarna utomhus under hela året, vilket 

medför en större belastning på marken. Hästarna omfattas inte heller av någon lagstiftning 

som reglerar djurtätheten, utan det finns endast en rekommendation om att en hage bör vara 

minst 10*30 meter (300 m2 eller 0,03 hektar) per häst (Parvage, 2015; Länsstyrelsen 

Västernorrland, u.å), varför det kan förekomma en större mängd hästar på en liten yta. Detta 

leder till att det gräs som finns ofta snabbt blir uppätet och marken blir upptrampad. När 

växttäcket förstörs finns det ingen växtlighet som kan ta upp fosforn som kommer från 

hästarnas gödsel, vilket leder till att det blir ett stort överskott av fosfor på dessa platser. I 

samband med nederbörd riskerar fosforn sedan att transporteras bort från hagen till 

närliggande vattendrag (Steineck et al., 2000) som i sin tur för med sig fosforn till större 

vattendrag och slutligen ut i havet. Fosforförlusten beräknas vara som störst vid en 

kombination av intensiv nederbörd, lerjord och djur som gödslar precis innan det regnar 

(Parvage, 2015).  

 

1.4 Fosforläckage kopplat till överutfodring  

Det foder hästen får i sig kan bidra till fosforläckage. Fosfor är ett nödvändigt näringsämne 

för hästarna att få i sig och speciellt unghästar har ett större behov av fosfor under sin 

växtperiod. Det finns dock en risk med att ge ett alltför fosforrikt foder till hästarna. Om 

fodret som hästarna får innehåller mer fosfor än de kan tillgodogöra sig följer överskottet av 

fosforn med i den gödsel som hästarna utsöndrar. En studie på fosforläckage kopplat till 

utfodring av hästar och kor visade bl.a. på att kor som inte producerade mjölk, men som ändå 

utfodrades med extra mineraler utsöndrade mer fosfor än de borde göra (Ögren, 2013).  

 

1.5 Åtgärder för att minska fosforläckage från hagarna  

Två olika studier (Parvage, 2015 och Andréewitch, 2016) har undersökt olika åtgärder för att 

minska fosforläckaget från hästhagarna. Fem av förslagen som studierna presenterar är:  

 

1.5.1 Mocka rasthagarna 

Att mocka hagarna är ett effektivt sätt att minska näringsförlust från ytavrinning och 

urlakning. Det är dock ett tidskrävande och ofta tungt arbete varför det kan vara ett svårt 

alternativ att implementera (Parvage, 2015). För att minska näringsläckaget är 

rekommendationen att mocka hagarna 1-2 gånger per vecka. Förutom att näringsläckaget 

minskar genom mockning så förhindras även spridning av parasiter (Aronsson och Salomon, 

2017).  

 

1.5.2 Grusa upp den plats i hagen där hästarna får hö/hösilage 

Att grusa upp platsen där hästarna får foder i hagen är ett sätt att minska näringsläckaget. 

Tidigare forskning har visat på att områden där hästarna utfodras samt områden där hästarna 

gödslar innehåller den högsta koncentrationen av fosfor i hagen, vilket innebär att det i dessa 

områden är störst risk för näringsläckage. Om hästarna får foder direkt på marken riskerar en 

del av fodret att trampas ner och bli kvar på platsen. Det kvarlämnade fodret kan resultera i en 

uppbyggnad av näringsämnen på platsen, vilket leder till läckage (Parvage, 2015). Den 

hårdgjorda ytan förhindrar att foder trampas ner och underlättar städning av foderrester. I 
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figur 2 syns ett exempel på en hage utan hårdgjord yta vid foderplatsen och där fodret blivit 

utspritt och nedtrampat. I figur 3 syns ett exempel på en hage där hela hagen är grusad. 

Foderrester blir inte nedtrampade och det är enkelt att avlägsna kvarlämnat hö/hösilage.   

 

 

                                  Figur 2: Exempel på hur en hästhage kan se ut utan en hårdgjord yta vid foderplatsen.  

                                 Kvarlämnat foder riskerar att trampas ner i leran och fosforläckaget ökar.  

                                 Foto: Theresa Sandstedt   

 

                                   

                                  Figur 3. Exempel på hur en hästhage kan se ut med en hårdgjord yta (i detta fall består  
                                 hela hagen av grus). Kvarlämnat foder kan enkelt avlägsnas då det inte trampas ner i  
                                 någon lera.  
                                Foto: Theresa Sandstedt 

 

1.5.3 Kantzon med gräs 

Syftet med en kantzon är både att bromsa upp vattenflöden och att öka infiltrationen av 

ytvattnet. Då fosforn binder till jordpartiklar kan dessa partiklar fångas upp i kantzonen, vilket 
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förhindrar fosforn från att transporteras vidare och därmed öka läckaget. Det finns dock 

många faktorer som påverkar hur effektiv kantzonen är. En bredare kantzon har större 

förmåga att fånga upp partiklar än en smalare. För att kantzonen ska ha någon effekt bör den 

vara minst två meter bred, en tio meter bred kantzon kan dock fånga upp till 60-80 % av 

fosforn (Andréewitch, 2016).  

 

Det finns många faktorer som påverkar hur effektivt kantzonen kan ta upp näringsämnen. 

Förutom kantzonens bredd påverkar även markens lutning och jordartens förmåga att hålla 

vatten samt släppa igenom vatten (Henningsson och Nordin, 2010). Vad kantzonen består av 

är också relevant. Rötterna påverkar jordens sammansättning och rötter som går djupt ner i 

marken har en positiv inverkan på jordens förmåga att infiltrera vatten (Andréewitch, 2016).   

 

1.5.4 Täcka marken där hästen gödslar med träflis 

Parvage (2015) undersökte i sin studie om strömedel som normalt används som strömedel i 

boxarna skulle kunna användas i hagarna. Genom att minska mängden vatten som når marken 

minskas också mängden näringsämnen i marken och på så sätt kan en uppbyggnad av fosfor i 

marken och läckage från platsen där hästarna gödslar minskas. De tre strömedlen som testades 

i studien var torv, träflis och halm. Dessa organiska strömedel har alla en bra 

absorberingsförmåga varför de potentiellt skulle kunna fungera även utomhus. Strömedlen 

placerades ovanpå jorden och ovanpå strömedlen placerades sedan hästgödsel. Vatten hälldes 

sedan på detta och i lakvattnet som uppstod mättes volym samt koncentration av fosfor. 

Resultatet visade på att genom att använda sig av träflis reducerades fosforläckaget med ca 

två tredjedelar. För torv och halm ökade däremot koncentrationen av fosfor i lakvattnet, varför 

endast träflis kan vara ett alternativ att placera i hagen.  

 

1.5.5 Strukturkalkning 

Strukturkalkning går ut på att kalk sprids ut på marken, för att sedan arbetas ihop med jorden 

med hjälp av en harv eller liknande utrustning. Metoden är främst till för att förbättra 

strukturen i lerjorden för att på så sätt minska fosforläckaget. För att detta ska fungera 

optimalt krävs bland annat att jorden måste bestå av en viss mängd lera, ju högre lerhalt desto 

bättre, men en minimihalt om 15 % är en grundförutsättning. Kalken som används måste även 

till viss del bestå av så kallad fri kalk (Andréewitch, 2016; Ulén och Etana 2014), vilket 

återfinns i både bränd kalk (CaO) och släckt kalk (Ca(OH)2) (Lantmännen Lantbruk, u.å). När 

kalken blandas med lerjorden sker flera reaktioner som resulterar i en förbättring av jordens 

stabilitet och porositet (Ulén och Etana, 2014).   

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärdsalternativ som är möjliga för ridskolor 

att genomföra samt undersöka hur en eventuell lagreglering av mängden fosfor som tillförs 

marken påverkar ridskolorna. Ytterligare ett mål med uppsatsen är att göra en 

litteraturgranskning för att se vad tidigare forskning har kommit fram till i fråga om hur 

djurtäthet påverkar fosforhalten, fosforhalt i hästhagar jämfört med annan jordbruksmark samt 

i vilken typ av mark fosforläckaget är som störst.  
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1.7 Frågeställningar  

De specifika frågeställningarna i arbetet har varit:  

 

– Hur stort är fosforläckaget från hästhagar, jämfört med jordbruksmark i Sverige? 

 

– Från vilken typ av mark är risken för fosforläckage från hästhagar som störst? 

 

– Hur stor betydelse har djurtätheten för fosforläckage från hästhagar? 

 

– Vilka åtgärder för att minska fosforläckaget är genomförbara för ridskolor i Sverige?   

 

– Vilka skulle konsekvenserna bli för den svenska hästnäringen om den skulle omfattas av  

    samma lagar som jordbruket i fråga om maximalt tillåten tillförd fosformängd per hektar? 

 

2. Metod  

Två olika metoder har använts under denna studie; en litteraturstudie samt en 

enkätundersökning.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturundersökningen genomfördes för att besvara frågeställningarna: ”Hur stort är 

fosforläckaget från hästhagar, jämfört med jordbruksmark i Sverige?”, ”Från vilken typ av 

mark är risken för fosforläckage från hästhagar som störst?” och ”Hur stor betydelse har 

djurtätheten för fosforläckage från hästhagar?”.  

För att söka fram artiklar användes tre olika databaser; Web of Science, Göteborgs 

Universitetsbibliotek och Google Scholar (tabell 1). För att få så många träffar som möjligt 

användes ett brett tidsomfång; år 1900-2018. En manuell sökning genomfördes också, där 

artiklars referenslistor studerades, för att på så sätt finna relevanta artiklar. Följande sökord 

användes i sökningarna i de olika databaserna: ”phosphorus horse paddocks”, ”phosphorus 

structured soils” och ”phosphorus loss horse paddocks”.   

 

Tabell 1: Sökschema för datainsamling 

Datum Databas Sökterm Antal 

träffar 

Granskade 

källor 

Valda 

källor 

2018-04-27 Göteborgs 

universitetsbibliotek 

phosphorus 

horse 

paddocks 

7 3 3 

2018-05-02 Google Scholar phosphorus 

structured 

soils 

57 100 1 1 

2018-05-03 Web of Science phosphorus 

loss horse 

paddocks 

6 2 1 
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 Artiklar funna via 

referenslistor 

 1 1 1 

Totalt   57 114 7 6 

 

2.2 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen syftade till att besvara frågorna om vilka av fem föreslagna åtgärder, för 

att minska fosforläckaget från hagarna, som var möjliga för ridskolorna att genomföra samt 

hur ridskolorna skulle påverkas av en eventuell lagreglering om begränsning av antal hästar 

per hektar. Tidigare forskning har tagit fram fler åtgärder för att minska fosforhalten än de 

fem som presenteras i denna studie, men då det skulle bli för många åtgärder för de svarande 

att ta ställning till valdes dessa fem ut.   

Frågorna till enkäten togs fram av författaren i samarbete med handledaren för att besvara 

frågeställningarna ”Vilka åtgärder för att minska fosforläckaget är genomförbara för 

ridskolor i Sverige?” och ”Vilka skulle konsekvenserna bli för den svenska hästnäringen om 

den skulle omfattas av samma lagar som jordbruket i fråga om maximalt tillåten tillförd 

fosformängd per hektar?” Via www.surveymonkey.se skapades därefter ett frågeformulär 

beståendes av tio frågor där frågor med svarsalternativ blandades med öppna frågor. Hela 

frågeformuläret finns som bilaga 1. En text sammanställdes därefter, där författaren 

presenterades tillsammans med uppsatsens syfte samt en länk till frågeformuläret.  

Enkätundersökningen mailades ut till 608 föreningar, anslutna till Svenska Ridsportförbundet 

och kontaktuppgifter hämtades från http://www.ridsport.se/Svensk-

Ridsport/Organisation/Klubbar-A---O/. Då alla föreningar inte bedriver ridskoleverksamhet 

ombads de föreningar som bara var en tävlingsklubb att svara på mailet och meddela detta. 

Detta för att dessa skulle kunna sorteras ut inför det påminnelsemail som skickades ut en 

vecka efter det första mailet samt att man genom att sortera bort föreningar utan ridskola 

skulle kunna beräkna en svarsfrekvens. Totalt svarade 62 föreningar att de inte bedrev någon 

ridskoleverksamhet vilket gör att 546 föreningar kvarstod. Totalt inkom 99 svar, vilket 

medför en svarsfrekvens om 18 %. Efter att ha gått igenom de inkomna svaren visade sig sex 

av de svarande endast ha privathästar uppstallade, utan någon ridskoleverksamhet, varför 

dessa svar inte användes i resultatsammanställningen. Föreningarna fick fyra veckor på sig att 

besvara enkäten och alla inkomna svar var anonyma. 

Svaren för varje enskild ridskola fördes därefter manuellt in i Microsoft Excel 2013, där 

sammanställning och analys av alla inkomna svar sedan gjordes.   

3. Resultat  

3.1 Litteraturstudie   

Totalt ingår sex artiklar i litteraturundersökningen och de är publicerade mellan åren 2001-

2015. Artiklarna kommer från Sverige, Finland och USA. Jordprover har analyserats i 

samtliga studier, i en del fall har analys skett direkt på jord hämtad från provtagningsområdet 

och i andra fall har inhämtad jord används i laboratorieexperiment där provtagning därefter 

har skett. I tabell 2 nedan visas en sammanställning av artiklarna i litteraturundersökningen. 

Förutom artiklarnas författare, titel och syfte presenteras även en sammanfattning av 

studiernas metod och resultat.   

http://www.surveymonkey.se/
http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Organisation/Klubbar-A---O/
http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Organisation/Klubbar-A---O/


 

8 
 

Tabell 2: Sammanställning av artiklar/Artikelöversikt 

Artikel: 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Resultat 

Artikel 1 

2011 

Sverige 

Parvage, M M., 

Kirchmann, H., 

Kynkää nniemi, 

Pia & Ulén, B.  

Impact of horse 

grazing and feeding 

on phosphorus 

concentrations in soil 

and drainage water 

Att avgöra om land intensivt 

betat av hästar med tillförsel 

av ytterligare foder hade 

potential för högre 

fosforförluster än 

intilliggande åkermark. 

Provtagning skedde på en plats 

30 km söder om Stockholm på 

en area om 7,2 hektar åkermark 

(inklusive 2,77 hektar hagmark 

för hästar). En jordbruksmark 

om 4,43 hektar 1,3 km 

uppströms från hästhagarna 

användes för att jämföra 

vattenkvalitén. Jordbruksfältet 

och hästhagarna hade samma 

jordtyp. Prover av det översta 

jordlagret (0-10 cm) togs och 

analyserades.  

En hagmark med 4,7 hästar/hektar 

genererade en större fosforförlust 

till vatten än den angränsande 

åkermarken där det årligen 

tillfördes 13 kg fosfor/hektar.  

Hästhagarna var rika på fosfor även 

om halterna varierade bland de 

olika hagarna. Lakvatten från 

hästhagarna innehöll en högre 

fosforhalt jämfört med lakvatten 

från intilliggande åkermark.  

Artikel 2 

2015 

Sverige 

 

Parvage, M M., 

Ulén, B och 

Kirchmann, H. 

Corrigendum to “A 

survey of soil 

phosphorus (P) and 

nitrogen (N) in 

Swedish horse 

paddocks” 

Att bestämma fosfor- och 

kvävestatusen i hästhagar, 

att kvantifiera 

näringsuppbyggnaden över 

tid och att kategorisera 

dessa jordar med avseende 

på deras miljörisk genom att 

använda Naturvårdsverkets 

tröskelvärde för 

Sju hästgårdar som funnits i 

minst tio år, inom en radie om 

50 km från Uppsala valdes ut. 

Hästgårdarna representerade 

olika hästtäthet, 

jordsammansättning (lerhalten 

varierade mellan 1,8 % till 45,6 

%) och ålder för hästhagarna. 

Jordprover togs från en hage per 

Analysen av jordproverna visade på 

att koncentrationen av fosfor var 

högre i hästhagarna, jämfört med 

närliggande obrukad jord. I 

hästhagarna hade de områden där 

hästarna fick foder samt gödslade 

den högsta koncentrationen av 

fosfor och dessa områden 

identifierades som högriskområden 
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koncentration av fosfor och 

kväve i jorden. Jord från 

intilliggande obrukade fält 

användes som referens.  

 

hästgård och provet togs från 

topplagret (0-20 cm).  

 

för fosforläckage. Koncentrationen 

av vattenlöslig fosfor ökade med 

ökad hästtäthet. En hög hästtäthet 

och att använda marken som 

hästhagar under en lång period är 

de främsta orsakerna till en 

näringsuppbyggnad i marken.  

Artikel 3 

2012 

Finland 

Uusi-Kämppä, 

J., Närvänen, A., 

Kaseva, J & 

Jansson, H. 

 

Phosphorus and faecal 

bacteria in runoff from 

horse paddocks and 

their mitigation by the 

addition of P-sorbing 

materials. 

Att diskutera fosforförluster 

och antalet koliforma 

bakterier som finns i 

avrinningen från hästhagar 

och att demonstrera hur 

olika underlag (sand, lerjord 

och träflis) påverkar 

fosforkoncentrationen i 

avrinningen från hagarna.  

Jordprover hämtades in från 

hästhagar. Därefter skedde 

analyser i laboratorium. En 

regnsimuleringsteknik användes 

för att studera fosforförlust från 

olika underlag.   

För att minimera ytavrinningen från 

hästhagarna är det viktigt att 

marken är väl dränerad. Sand som 

underlag i hagarna har bäst 

dräneringsförmåga.  

Artikel 4: 

2001 

Sverige 

Djodjic, F.  Displacement of 

phosphorus in 

structured soils. 

Att bedöma risken för 

utlakning av fosfor från 

jordbruksmark och 

möjligheten att minska 

dessa förluster genom olika 

typer av jordbearbetning. 

Urlakning från ler- och sandjord 

från jordbruksmark jämfördes 

genom rör som fylldes med de 

båda jordtyperna. Fosfor 

tillsattes därefter i samtliga rör.  

Sedan tillfördes vatten och 

lakvattnet som uppkom 

analyserades med avseende på 

hur mycket fosfor det innehöll.  

Resultatet visade att fosforförlusten 

från lerjorden i genomsnitt var 4 kg 

per hektar, medan förlusten från 

sandjorden inte var högre än 0,06 

kg per hektar. Resultatet visade 

också på att 70 % av fosforn som 

fanns i lakvattnet härstammade från 

den tillförda gödseln.  
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Artikel 5: 

2014 

Sverige 

Parvage, M.M., 

Ulen, B & 

Kirchmann, H.  

Are horse paddocks 

threatening water 

quality through excess 

loading of nutrients?  

 

Att identifiera potentiella 

högriskområden för läckage 

av fosfor, kväve och kol i 

hästhagen och jämföra 

läckaget med närliggande 

obrukad jord samt att 

diskutera fosfor och 

kväveläckage från hästhagar 

och jordbruksmark. 

Två gårdar med olika typer av 

jord (ler- och sandjord) ingick i 

studien Provtagning av markens 

topplager (0-20 cm) skedde på 

tre områden i hagarna (där 

hästarna utfodrades, betade och 

gödslade). Jorden förvarades 

därefter i plastcylindrar där 

regnsimuleringar genomfördes 

för att därefter bl.a. kunna mäta 

fosforhalten i lakvattnet.   

Fosforläckage från hästhagar var 

större än från jordbruksmark vilket, 

enligt författarna, var ett förväntat 

resultat i studien då det enligt lag 

maximalt får tillföras 22 kg 

fosfor/hektar till jordbruksmark. 

Hästnäringen saknar lagreglering 

och forskning har visat på att upp 

till 60 kg fosfor/hektar tillförs i 

hästhagarna.   

Artikel 6 

2001 

USA 

Singer, J. W., 

Bobsin, N., 

Kluchinski, D & 

Bamka, W. J.  

Equine stocking 

density effect on soil 

chemical properties, 

botanical composition, 

and species density. 

Att samla in data om 

botanisk sammansättning, 

artdensitet och markens 

kemiska egenskaper som en 

funktion av hästtätheten. 

Hästgårdarna i studien valdes ut 

baserat på en kombination av 

lokalisation och ägarens vilja att 

delta i studien. Hästgårdarna 

representerade fyra olika grader 

av hästtäthet (mycket hög, hög, 

medel och låg). På varje gård 

valdes åtta 0,5 m2 rutor 

slumpmässigt ut och 

inventerades med avseende på 

botaniskt innehåll. Tre 

jordprover på ett djup av 20,32 

cm (8 inches) samlades även in 

på varje gård och analyserades. 

Studien visade på att det fanns ett 

samband mellan koncentrationen av 

fosfor och djurtätheten.  

 

http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.ub.gu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E5avkXmkt2ms5SD63zd&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.ub.gu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E5avkXmkt2ms5SD63zd&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.ub.gu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E5avkXmkt2ms5SD63zd&page=1&doc=3
http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.ub.gu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=E5avkXmkt2ms5SD63zd&page=1&doc=3
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3.1.1 Skillnad i läckage från hästhagar jämfört med jordbruksmark 

Tre olika studier, med några års mellanrum, kom alla fram till samma slutsats; att 

fosforläckaget är större från hästhagar jämfört med både jordbruksmark och obrukad mark 

(Parvage et al. 2011; Parvage et al. 2014 och Parvage et al. 2015). I studien från 2015 

(Parvage et al. 2015) jämfördes koncentrationen av fosfor i hästhagar med obrukad mark och 

det framgick tydligt att fosforkoncentrationen var högre i hästhagarna. Studien identifierade 

också högriskområden i hagarna, med extra höga fosforhalter, och dessa var där hästarna 

utfodrades och gödslade. I studien från 2011 (Parvage et al. 2011) jämfördes fosforläckaget 

från hästhagar med läckage från intilliggande jordbruksmark. Studien visade på att läckaget 

från hästhagarna var större och högre fosforhalter uppmättes i lakvattnet från hästhagarna, 

jämfört med lakvatten från jordbruksmarken (där det årligen tillfördes 13 kg fosfor/hektar). I 

studien från 2014 (Parvage et al. 2014) jämfördes fosforläckaget från hästhagar med läckage 

från jordbruksmark och även här visade resultatet på att läckaget var större från hästhagarna. 

Enligt författarna var detta ett väntat resultat då det på grund av Svensk lagstiftning inte får 

tillföras mer än 22 kg fosfor/hektar/år till jordbruksmark, medan hästnäringen saknar en 

lagreglering. Tidigare studier har visat på att det, genom hästarnas gödsel, tillförs upp till 60 

kg fosfor/hektar/år till hästhagarna (vid ett genomsnittlig hästantal om 10,75 hästar/hektar) 

(Parvage, 2015).  

3.1.2 Från vilken typ av mark är fosforläckaget som störst?  

Två artiklar berörde marktyp kopplat till fosforläckage; Uusi-Kämppä et al. (2012) och 

Djodjic (2001). Den finska studien från 2012 syftade bl.a. till att undersöka olika typer av 

underlag (sand, lerjord, träflis) för att finna det underlag som genererade den lägsta halten 

fosfor i lakvattnet. Studien visade på att för att minimera ytavrinningen från hästhagarna är 

det viktigt att marken är väldränerad. Av de underlag som ingick i studien hade sand den bästa 

dräneringsförmågan och genererade därmed lägst fosforhalt i lakvattnet. I studien från 2001 

studerade Djodjuc jordbruksmark och en jämförelse mellan fosforurlakning från sand- och 

lerjord gjordes. Resultatet visade på att fosforförlusten från lerjorden var i genomsnitt 4 

kg/hektar (med en variation på mellan 2-6,5 kg per hektar) medan urlakningen från 

sandjorden var maximalt 0,06 kg/hektar.  

3.1.3 Djurtäthetens betydelse för fosforläckage från hästhagar 

Att hästtätheten har betydelse för fosforhalten i marken visas i en studie från 2015 (Parvage et 

al. 2015). Slutsatsen i denna studie var att en hög hästtäthet samt att använda hästhagarna 

under många år starkt bidrog till en näringsuppbyggnad av fosfor i marken, vilket läcker från 

området när näringshalten blir för stor. Även en studie från USA (Singer et al. 2001) visade 

att det fanns ett samband mellan hästtäthet och koncentrationen av fosfor i marken, där fler 

hästar per hektar genererade en högre koncentration av fosfor i marken.   

 

3.2 Enkätundersökning 

I en enkätundersökning (bilaga 1) riktad till ridskolor i Sverige fick dessa besvara om de 

utfört någon av fem föreslagna åtgärder (mocka rasthagar, grusa upp foderplats, kantzon med 

gräs runt hagarna, träflis där hästen gödslar eller strukturkalkning). Om de svarade nej hade 

de möjlighet att kommentera frågan med t.ex. varför det inte var en möjlig åtgärd för dem.  
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3.2.1 Fråga 1 – Mockning  

I den första frågan ”Mockar ni rasthagarna?” svarade totalt 93 ridskolor. 87 stycken (94 %) 

svarade att de mockar sina hagar. Sex av dessa ridskolor svarade dock att de endast mockade 

sina mindre hagar och inte de större, medan sex ridskolor svarade att de inte mockar sina 

hagar alls (figur 4). Några av de som inte mockar sina hagar alls uppgav att det berodde på att 

hagarna var för stora eller att det var för tidskrävande att mocka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ridskolorna fick därefter specificera hur ofta de mockade. I de fall en ridskola hade uppgett 

olika mockningsintervall på mindre respektive större hagar togs svaret för den mest frekventa 

mockningen med i sammanställningen. Resultatet visade på att 51 ridskolor (55 % av de totalt 

tillfrågade ridskolorna) mockade hagarna minst en gång i veckan (figur 5). Flertalet av dessa 

ridskolor svarade dock att de mockar hagarna flera dagar per vecka eller till och med 

dagligen.  

 

                  
                   Figur 5: Diagrammet visar hur ofta ridskolorna mockar sina hagar.            
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Figur 4: Diagrammet visar hur många ridskolor som mockar sina hagar. 



 

13 
 

Flera ridskolor uppgav dock i sitt svar att vädret spelar in för när mockning kan ske. Under 

vinterhalvåret samt under period med djup lera höll de flesta upp med mockningen, även om 

de i sina svar angav att de mockar exempelvis varje vecka. En ridskola uppgav att de har snö 

ca sju månader om året, varför mockning endast kunde ske under ca fem månader per år. En 

del ridskolor som mockar en till fyra gånger per år uppgav att de efter vintern med hjälp av 

traktor mockar bort den gödsel som kommit under vintermånaderna.  

3.2.2 Fråga 2 – Grusning  

I den andra frågan ” Har ni grusat upp på den plats i hagen där hästarna får hö/hösilage?” 

svarade totat 93 ridskolor. Av dessa svarade 42 ridskolor (45 %) att de hade grusat upp vid 

foderplatsen (en del av dessa uppgav att hela hagen var grusad). 38 ridskolor (41 %) svarade 

att de inte hade grusat upp vid foderplatsen och 13 ridskolor (14 %) svarade att hästarna inte 

fick hö/hösilage i hagen varför det inte var aktuellt att grusa upp (figur 6).  

 

 

                      Figur 6: Diagrammet visar hur många ridskolor som har grusat upp marken vid foderplatsen i hagen.  

 

Därefter fick de 38 ridskolor som svarat att de inte grusat upp foderplatsen svara på varför 

detta inte skett. 16 av ridskolorna valde att inte uppge någon orsak. Av de som uppgav en 

orsak svarade de flesta (12 stycken) att det var en ekonomisk fråga och de hade helt enkelt 

inte råd att genomföra detta, trots att flera uppgav att de skulle vilja grusa upp platsen där 

hästarna fick foder. En ridskola uppgav att man hyrde marken och då inte fick grusa upp, 

medan tre ridskolor uppgav att de planerade att grusa upp foderplatserna. Fem ridskolor 

uppgav att de hade foderhäckar och att det därför inte fanns något behov av att grusa. Två 

ridskolor spred ut fodret i mindre portioner i hela hagen, varför de i så fall hade varit tvungna 

att grusa upp hela hagen. Detta var inte något som de var intresserade av att göra (figur 7). 
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               Figur 7: Diagrammet visar ridskolornas svar till varför foderplatsen i hagen inte är grusad. 

3.2.3 Fråga 3 - Kantzon 

I den tredje frågan ”Har ni en kantzon om minst två meter gräs runt hästhagarna?” svarade 

totalt 92 ridskolor. Av dessa svarade 45 stycken (49 %) att det fanns en gräskant om minst två 

meter runt hagarna. Nio ridskolor svarade att det fanns en minst två meter bred gräskant runt 

en del av hagarna, men inte runt alla. 31 av ridskolorna svarade att det inte fanns någon 

gräskant eller att den inte var tillräckligt bred och sju ridskolor uppgav att de inte visste (figur 

8).  

 

                      Figur 8: Diagrammet visar ridskolornas svar på frågan om de har en minst två meter bred kantzon  

                     med gräs runt hagarna. 

De som svarat att det inte fanns någon gräskant, alternativt att den inte var minst två meter 

bred fick därefter frågan om det fanns möjlighet att så en gräszon runt hagarna. Totalt svarade 

24 av 31 ridskolor på frågan, där en uppgav att det skulle vara möjligt att så gräs. Två 
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ridskolor svarade att det skulle vara möjligt att så gräs runt en del av hagarna, men inte alla 

medan 21 ridskolor svarade att det inte var möjligt att så gräs (figur 9).   

 

                      Figur 9: Diagrammet visar ridskolornas svar på frågan om det skulle vara möjligt för dem att så en  

                      minst två meter bred kantzon med gräs runt hagarna. 

Av dessa 21 ridskolor svarade alla att det berodde på att det inte fanns tillräckligt med mark. 

Antingen låg ridskolan i ett tätbebyggt område eller så låg vägar eller parkeringar i vägen. En 

del hagar gränsade till skogsmark varför det inte heller var möjligt att så gräs. Några ridskolor 

uppgav att en kantzon med gräs skulle vara möjlig genom att ta mark från befintliga hagar, 

men då man ville ge hästarna så stort hagutrymme som möjligt var detta inte ett alternativ. En 

ridskola uppgav att om man haft kunskap om detta innan hagarna anlades skulle man ha 

kunnat lämna plats för en kantzon med gräs, men nu när hagarna redan fanns var det alldeles 

för omfattande arbete att göra om alla hagar.   

3.2.4 Fråga 4 – Träflis  

I den fjärde frågan ”Är det möjligt för er att täcka marken där hästen gödslar med träflis?” 

svarade totalt 92 ridskolor. Av dessa svarade 31 stycken (34 %) att träflis i hagen var en 

möjlig åtgärd. 38 ridskolor (41 %) svarade att det inte var en möjlig åtgärd och 23 stycken (25 

%) svarade ”vet ej” på frågan (figur 10).  
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                      Figur 10: Diagrammet visar ridskolornas svar på frågan om det är möjligt för dem att täcka marken i  

                      hagen, där hästarna gödslar, med träflis. 

Alla svarande hade därefter möjlighet att kommentera frågan, om exempelvis varför det inte 

var möjligt att täcka marken där hästarna gödslade med träflis. Det inkom många olika typer 

av svar, där en del mer frekventa svar kunde utskiljas (figur 11). Några uppgav att träflis i 

hagen skulle kunna vara ett alternativ i mindre hagar. En del uppgav att de prövat men att de 

upplevt att det blivit lerigt, medan andra som prövat kunde tänka sig att utöka användningen. 

Ett problem uppgavs också vara för stora hagar och där hästarna gödslade i hela hagen. Man 

skulle i så fall behöva täcka hela hagen med träflis vilket skulle hämma grästillväxten för dem 

som har gräshagar. Några uppgav även att hela hagarna var grusade och då man mockade 

regelbundet fanns inget behov av träflis. Slutligen var den ekonomiska faktorn den orsak som 

flest ridskolor uppgav som ett hinder för att kunna lägga träflis i hagen.  

 

                         

                             Figur 11: Ridskolornas kommentarer till att täcka marken, där hästarna gödslar, med träflis. 
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3.2.5 Fråga 5 – Strukturkalkning  

I den femte frågan fick ridskolorna svara på om strukturkalkning var en möjlig åtgärd för 

dem. Totalt svarade 92 ridskolor och av dessa svarade 28 stycken (30 %) att strukturkalkning 

var en möjlig åtgärd för dem. 35 ridskolor (38 %) svarade att det inte var en möjlig åtgärd och 

29 stycken (32 %) svarade ”vet ej” på frågan (figur 12). 

 

                      Figur 12: Diagrammet visar ridskolornas svar på frågan om strukturkalkning är en möjlig åtgärd för dem. 

Därefter fick alla svarande möjlighet att kommentera sitt svar om varför det t.ex. inte var 

möjligt att strukturkalka hagarna. En ridskola svarade att detta redan görs en gång per år. I 

övrigt gick det att urskilja några svar som var mer frekventa. Svaren handlade om att man inte 

ville harva upp gräset i hagen, att hela hagen var grusad varför strukturkalkning inte behövdes 

eller att man inte hade lerjord i sin hage. Några ridskolor svarade att de saknade utrustning för 

att kunna strukturkalka och några ridskolor svarade, liksom ifråga om träflis i hagen, att det 

var en ekonomisk fråga. Någon ridskola uppgav även att det borde vara en möjlig åtgärd, men 

att de saknar kunskap om strukturkalkning (figur 13).  
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                  Figur 13: Ridskolornas kommentarer till om strukturkalkning är en möjlig åtgärd för dem. 

3.2.6 Foderstat  

Ridskolorna fick även svara på frågan om hästarna har en beräknad foderstat. Av de totalt 84 

svarande uppgav 74 ridskolor (88 %) att de hade en beräknad foderstat1 till sina hästar. 2 

stycken (3 %) svarade att en del av hästarna hade beräknad foderstat, men inte alla. 6 stycken 

(7 %) svarade att hästarna hade fri tillgång på hö/hösilage varför en beräknad foderstat inte 

var möjlig och 2 stycken (2 %) svarade att hästarna inte hade en beräknad foderstat (figur 14).  

 

                     Figur 14: Diagrammet visar ridskolornas svar på frågan om de har en beräknad foderstat till sina  

                     ridskolehästar. 

 

                                                             
1 En foderstat är en beräkning av det totala näringsintaget för en specifik häst (total mängd grovfoder och 

eventuellt kraftfoder som hästen äter per dag). Alla hästar har olika stort näringsbehov och genom individuellt 

anpassade foderstater säkerställs att näringsintaget motsvarar hästens behov (Wrange, 2017). 
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3.2.7 Framtida lagstiftning  

Med bakgrund av att hästnäringen i nuläget inte omfattas av någon begränsning gällande den 

mängd fosfor som hästarna tillför hagmarken fick ridskolorna avslutningsvis svara på frågan 

” Om det i framtiden kommer en lagreglering som anger tillåtet hästantal/hektar, vilket av 

följande alternativ skulle verksamheten klara av att uppfylla?”. De fick sedan välja mellan tre 

alternativ; 2-3 hästar/hektar, 4-8 hästar/hektar och 9 hästar eller fler/hektar. Forskning 

(Parvage, 2015) har visat att marken maximalt kan hantera tre hästar per hektar för att 

fosforläckage inte ska uppstå. I början av enkäten fick ridskolorna uppge hur många hästar per 

hektar de hade idag (genom att uppge antal hästar på anläggningen samt uppge hur mycket 

hagmark de hade). I slutet av enkäten fick de därefter uppge hur många hästar per hektar de 

skulle kunna ha i framtiden.  

Totalt svarade 82 ridskolor på de båda frågorna. Sammanställningen av hur många hästar per 

hektar ridskolorna har idag visade på att 20 stycken (24 %) av ridskolorna hade maximal 3 

hästar per hektar, 27 ridskolor (33 %) hade 4-8 hästar per hektar och 35 ridskolor (43 %) hade 

9 eller fler hästar per hektar (figur 15). I nuläget uppfyller därmed 24 % av ridskolorna ett 

potentiellt framtida lagkrav om maximalt 3 hästar per hektar.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I den avslutande frågan där ridskolorna fick svara på antalet hästar per hektar som de tror sig 

kunna ha i framtiden uppgav istället 12 ridskolor (14 %) att de kunde ha maximalt 3 hästar per 

hektar, 44 stycken (54 %) svarade att de kunde ha 4-8 hästar per hektar och 26 stycken (32 %) 

svarade att de kunde ha 9 hästar eller fler per hektar (figur 16).  
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Figur 15: Diagrammet visar hur många hästar per hektar som ridskolorna har idag. 
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Några få ridskolor valde att kommentera till hur många hästar per hektar de skulle kunna ha i 

framtiden. Två ridskolor, som uppgivit att de kan ha 9 hästar eller fler per hektar, svarade att 

de skulle kunna ta mark från sommarhagarna och använda som vinterhagar. Detta medför 

dock större arbetsbelastning för personalen då sommarhagarna var placerade längre bort 

jämfört med vinterhagarna. Fyra ridskolor, som också uppgivit att de kan ha 9 hästar eller fler 

per hektar, svarade att de hade en begränsad tillgång till mark på grund av att de exempelvis 

är placerade nära tätbebyggt område. De svarade att de i så fall skulle bli tvungna att lägga ner 

sin verksamhet om ett lagkrav om maximalt tillåtet hästar per hektar skulle införas.  

4. Diskussion 

4.1 Litteraturstudie  

Litteraturundersökningen visade på att det var svårt att hitta relevanta studier som undersökt 

kopplingen mellan fosforläckage och hästhagar. Även om en del sökord gav många träffar var 

det trots detta få studier som var direkt relevanta för denna uppsats ämne. Detta visar på att 

fosforläckage från hästhagar är ett relativt outforskat område. Årtalen för när de utvalda 

artiklarna är publicerade visar också på att det är ett relativt nytt forskningsområde, då de 

äldsta artiklarna är publicerade 2001.  

 

4.1.1 Högre fosforkoncentration i hästhagar jämfört med jordbruksmark 

Även om forskningen kring fosforläckage än så länge inte är så stor har den forskning som 

finns visat på att det är en klar skillnad mellan koncentrationen av fosfor i marken i hästhagar 

respektive jordbruksmark och obrukad mark. Samtliga studier i litteraturundersökningen har 

visat på att fosforhalten är klart högst i hästhagarna (Parvage et al. 2011; Parvage et al. 2014 

och Parvage et al. 2015). Samtidigt är detta inte något oväntat resultat enligt forskningen 

(Parvage et al. 2014) eftersom hästhållningen saknar lagreglering för hur mycket fosfor som 

får tillföras per hektar. Studien visade på att hästhagar får ta emot tre gånger så mycket fosfor 
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(60 kg per hektar), jämfört med 22 kg fosfor per hektar som är tillåtet inom jordbruket. Utan 

en lagreglering och med många hästar på en liten yta är det inte oväntat att fosforhalterna blir 

höga. Det är inte heller troligt att fosforkoncentrationen i hästhagar kommer att minska så 

länge någon typ av restriktion/reglering inte införs.   

 

4.1.2 Marktypens betydelse för fosforläckage 

Den forskning som finns kring olika marktyper och fosforläckage visar på att sandjord är 

betydligt bättre än lerjord med avseende på den fosfor som läcker genom ytavrinning. 

Sandjord har en klart bättre dräneringsförmåga vilket gör att fosforn inte rinner av från 

marken i samma utsträckning som vid lerjord. I studien från 2001 (Djodjuc) var det en tydlig 

skillnad i fosforförlust, där lerjorden genererade en förlust om 4 kg/hektar medan sandjorden 

gav en förlust på 0,06 kg/hektar, vilket visar på att marktypen har betydelse för storleken på 

fosforläckaget. Vilken typ av mark som ger stor respektive mindre fosforförlust är viktig 

kunskap i arbetet mot att minska fosforläckaget. Ridanläggningar som har sina hagar på 

lerjord bör därmed prioritera åtgärder för att minska fosforläckaget från hagarna. Det saknas 

dock forskning kring hur stort fosforläckage från grushagar är. Att grusa sina hagar är en 

vanlig åtgärd för hästanläggningar varför det är viktigt att veta hur fosforläckaget påverkas av 

detta.    

 

4.1.3 Hästtäthetens betydelse för fosforläckage  

Att hästtätheten har betydelse för fosforläckaget visades i två studier i 

litteraturundersökningen (Parvage et al. 2015 och Singer et al. 2001). Fler hästar per hektar 

genererar en större koncentration av fosfor i marken, vilket även ökar fosforläckaget. Studien 

från 2015 angav att en hög hästtäthet tillsammans med att använda hagarna under längre 

perioder var de två största anledningarna till näringsuppbyggnad i marken. 

Enkätundersökningen visade på att problemet för många ridskolor i landet är att de har en 

begränsad tillgång till hagmark för sin hästar. Detta medför att denna mark används som 

hagar under många år, då det inte finns utrymme för att låta hagarna vila under vissa år. Det 

finns inte heller utrymme för att bruka marken på annat sätt genom exempelvis växtodling. 

Den begränsade hagmarken medför också att det går många hästar per hektar just för att det 

inte finns tillgång till mer mark. 

  

4.2 Enkätundersökning  

4.2.1 Svarsfrekvens; ofullständiga svar 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen är inte särskilt hög (18 %). Samtidigt inkom 99 svar 

(varav 93 stycken kunde användas), vilket gör att det går att dra relevanta slutsatser baserat på 

de svar som inkommit. Sex av de inkomna svaren sorterades ut då dessa inte bedrev någon 

ridskola, utan endast hade privathästar uppstallade. Då enkätundersökningen bl.a. skulle ge 

svar på hur ridskoleverksamheten kan komma att påverkas av regleringar av antal 

hästar/hektar var dessa sex svar inte relevanta. De allra flesta hade svarat på alla frågor.  

I mailutskicket till ridskolorna, där enkäten bifogades, ombads de som inte bedrev någon 

ridskola att meddela detta. På så sätt skulle en korrekt svarsfrekvens kunna tas fram. 62 

föreningar svarade att de inte bedrev någon ridskola, det är dock troligt att det är fler 



 

22 
 

föreningar som inte bedriver någon ridskola men istället för att meddela detta har de bara låtit 

bli att svara på enkäten. Att ridskolor inte har besvarat enkäten kan också bero på tidsbrist. I 

och med att det krävdes ett visst engagemang från ridskolorna (ta reda på hur många hektar 

mark ridskolorna hade) kan det också ha avskräckt några från att svara. Ytterligare en faktor 

som kan ha påverkat de svar som inkom är att ridskolor som är medvetna om sin 

miljöpåverkan och därför kanske redan infört åtgärder kan vara mer benägna att svara på 

denna typ av enkätundersökning.  

4.2.2 Ridskolornas möjlighet att införa åtgärder för att minska fosforläckaget   

I enkätundersökningen fick ridskolorna besvara vilka av de fem föreslagna åtgärderna som 

var genomförbara för dem samt huruvida ridskolorna hade en beräknad foderstat eller ej. Det 

visade sig att 88 % av de svarande hade en beräknad foderstat till sina hästar. Detta är positivt 

då en beräknad foderstat medför att hästarna inte får i sig mer näring än de behöver och ett 

fosforläckage som är kopplat till för stort intag av foder kan därmed undvikas (Ögren, 2013). 

Sett till åtgärderna var mockning av hagar den åtgärd som flest ridskolor redan hade infört. 

Hela 87 % av de svarande ridskolorna angav att de mockar sina hagar regelbundet vilket är 

mycket positivt. Genom att ta bort hästarnas gödsel minskas näringsläckaget från hagarna. 

Hur ofta mockningen skedde varierade dock mellan ridskolorna. Aronsson och Salomon 

(2017) angav att hagarna bör mockas minst en gång per vecka för att fosforn i gödslet inte ska 

bidra till näringsuppbyggnad i marken. I enkäten var det 55 % av ridskolorna som mockade 

hagarna minst 1 gång per vecka och därmed uppfyller dessa det kravet.   

Därefter fick ridskolorna svara på om de grusat upp i hagen där hästarna får foder och 41 % 

av de svarande hade inte grusat upp i hagen. Att grusa upp platsen där hästarna får foder 

minskar andelen nedtrampat foder i hagen, något som ökar näringsuppbyggnaden i marken 

(Parvage, 2015). Den främsta orsaken som ridskolorna uppgav till varför grusning inte skett 

var att ekonomiska medel saknades. Att ekonomiska medel saknades var även det vanligaste 

svaret på frågan om träflis i hagen där hästarna gödslade var en möjlig åtgärd. Många 

ridskolor kämpar för att få verksamheten att gå ihop och då finns inte alltid möjligheten till att 

göra investeringar. I de fall kommunen äger anläggningen måste ridskolan få kommunen att 

förstå vinsten i att genomföra åtgärderna.  

 

Enkäten visade i fråga om träflis och strukturkalkning att det råder en okunskap om hur dessa 

åtgärder fungerar och om det är en möjlig åtgärd för ridskolorna att genomföra. För träflis 

svarade 25 % ”vet ej” på frågan om det var en möjlig åtgärd och 32 % svarade ”vet ej” 

gällande strukturkalkning. I kommentarerna till frågorna svarade en del ridskolor även att de 

på grund av okunskap inte strukturkalkat, men att det borde vara en möjlig åtgärd för dem. 

Okunskap kring kantzon av gräs var också ett svar från en ridskola. De svarade vidare att om 

de vetat om nyttan med en kantzon hade de anlagt en sådan när de gjorde hagarna, men nu när 

hagarna var på plats var det för mycket arbete att göra om allt. 49 % av de svarande hade 

redan en kantzon om minst två meter runt hagarna, majoriteten av de som inte hade en 

kantzon svarade att det inte var en möjlig åtgärd på grund av vägar och bebyggelse som låg i 

vägen. Det är naturligtvis möjligt att ta av hagmarken för att anlägga en kantzon, men då detta 

minskar hästarnas utrymme är det inte ett rimligt alternativ.  
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4.2.3 Begränsning av antal hästar per hektar  

Ridskolorna fick även svara på hur många hästar per hektar de har idag och hur många de 

skulle kunna ha i framtiden. Bakgrunden till denna fråga var Parvages avhandling (2015) som 

diskuterade ett eventuellt lagförslag om att begränsa antalet hästar per hektar för att på så sätt 

minska fosforläckaget från hästhagarna. I frågan om hur många hästar ridskolorna har per 

hektar i dagsläget uppfyller 24 % kravet om maximalt 3 hästar per hektar. I frågan om hur 

många hästar man skulle kunna ha i framtiden per hektar svarade istället 14 % att de maximalt 

kunde ha 3 hästar per hektar. Att färre ridskolor än idag skulle klara av att uppfylla ett 

potentiellt lagkrav kan bero på okunskap när enkäten fylldes i. I den första frågan fick de 

endast uppge antal hästar samt hektar mark varav beräkningen därefter genomfördes av 

författaren. I den andra frågan fick de däremot själva fylla i antal hästar per hektar. Några 

ridskolor hade dock kommenterat frågan med att de kunde nyttja sommarhagarna som 

vinterhagar och på så sätt få ner antalet hästar per hektar. Andra ridskolor svarade att de på 

grund av markbrist inte hade möjlighet att minska antalet hästar per hektar och skulle vid ett 

eventuellt lagkrav få lägga ner sin verksamhet.  

 

De flesta åtgärderna visade sig vara möjliga för ridskolorna att genomföra. Dock saknas i 

många fall kunskap om vilka åtgärder som finns, vilken nytta de har för miljön och hur 

ridskolorna ska gå tillväga för att genomföra åtgärden på bästa sätt. Genom att informera 

ridskolorna om möjliga åtgärder ökar deras kunskap om ridskolornas miljöpåverkan och hur 

de på bästa sätt kan minska miljöpåverkan. Riktade informationskampanjer och 

informationsblad kan därför vara bra tillvägagångssätt i denna fråga. I många fall är det också 

en ekonomisk fråga varför de eventuella krav som ställs på ridskolorna måste vara 

ekonomiskt rimliga. En fara med att ställa krav på att exempelvis genomföra åtgärder som 

ridskolan inte klarar av ekonomiskt, är att de måste lägga ner sin verksamhet. Detsamma 

gäller ett potentiellt lagkrav om maximalt antal hästar per hektar. Lösningen är inte att 

lagstifta om detta då det hotar existensen av flera ridskolor. Att ridskolor skulle få lägga ner 

på grund av ett sådant lagkrav vore en katastrof för Sveriges ungdomar då det är landets näst 

största ungdomsidrott. Om hästnäringen i framtiden skulle omfattas av samma lagar som 

jordbruket i fråga om maximalt tillåten tillförd fosformängd per hektar är det istället bättre att 

satsa på de presenterade åtgärderna i denna studie, som kan bidra till att fosforläckaget från 

hästhagarna sänks.  
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5. Slutsats 
 

Följande slutsatser kunde dras utifrån genomförd litteratur- och enkätundersökning:  

● Fosforläckaget är större från hästhagar, jämfört med både jordbruksmark och obrukad mark.  

 

● Typ av mark har betydelse för storleken på fosforläckaget, där lerjord läcker mer fosfor än   

   sandjord. Det är därför viktigt att prioritera åtgärder för ridskolor som är lokaliserade i  

   områden med hög lerhalt i jorden. Inom detta område behövs dock mer forskning; har till  

   exempel klimat och temperatur någon betydelse för fosforläckaget?  

 

● Fler hästar per hektar genererar ett större fosforläckage.  

 

● Många ridskolor har redan infört flera av de föreslagna åtgärderna. Det framkom dock, att  

   det hos en del ridskolor, saknas kunskap i hur några av åtgärderna fungerar och om de är  

   till nytta för verksamheten.   

 

● Genom att öka ridskolornas kunskap om deras miljöpåverkan och vilka åtgärder som är  

   effektiva och möjliga för dem att genomföra kan fosforläckaget från hästhagar minska. Att  

   lagstifta om maximalt tillåtet hästar per hektar är inte en bra väg att gå då det hotar flera  

   ridskolors existens. Istället är införandet av åtgärder med hjälp av information samt  

   ekonomisk stöttning en bättre väg att gå för att minska ridskolornas negativa påverkan på  

   miljön.  
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6.1 Bilagor  
 

Bilaga 1. Enkät  

Hej!  

Mitt namn är Theresa Sandstedt och jag läser en master i Miljö- och hälsoskydd vid 

Göteborgs Universitet. Jag håller nu på att skriva min masteruppsats och har valt att skriva 

om fosforläckage från hästhagar. Som en del av min uppsats undersöker jag hur det ser ut på 

ridskolorna i Sverige, i fråga om hästantal/hektar och vilka åtgärder för att minska 

fosforläckaget som är möjliga för ridskolorna att genomföra.  
 

Jag har därför sammanställt en enkät på 10 frågor (som tar max ca 10 minuter att besvara). 

Enkäten besvaras anonymt. Jag skulle bli mycket tacksam om ni tar er tid att besvara enkäten, 

som ni finner en länk till här nedan. Jag önskar att få era svar senast onsdagen 21 mars:  

 

https://sv.surveymonkey.com/r/CZ6JV9F  

 

Innan ni påbörjar enkäten är det bra om ni tar reda på hur många hektar 

betesmark/rasthagar ridskolan har (inkludera endast den mark som används ca september-

maj, mark till eventuellt sommarbete räknas inte in)  

Om ni inte bedriver någon ridskoleverksamhet får ni gärna svara på detta mail och meddela 

det.   

 

Om ni är intresserade av att läsa min uppsats när den är klar kan ni svara på detta mail, så 

skickar jag den till er.  

Tack för er medverkan!  

Med vänlig hälsning 

Theresa Sandstedt 

 

Enkätfrågor:   

 

1. Hur många hästar finns det på anläggningen? (Både ridskolans egna hästar samt eventuella 

privathästar) 

Ridskolehästar:  

Privathästar:  

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/CZ6JV9F
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2. Har ridskolans hästar en beräknad foderstat?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar:  

 

3. Hur många hektar betesmark/rasthagar har ni?  

(Endast den mark där hästarna vistas mellan ca september-maj räknas in. Räkna inte in den 

mark som används till eventuellt sommarbete)  

 

4. Forskning har visat på att fosforläckage från hästhagar kan vara stort och olika studier har 

gett förslag på åtgärder för att minska detta fosforläckage. 

 

Använder ni er av någon av föreslagna åtgärder i fråga 4-8 för att minska fosforläckage?  

 

Mockar ni rasthagarna?  

Ja 

Nej 

 

Om ja;  Hur ofta mockas hagarna? 

Om nej: Varför mockas inte hagarna?  

 

5. Har ni grusat upp på den plats i hagen där hästarna får hö/hösilage? 

Ja 

Nej 

Om nej: Varför inte?  

 

6. Forskning har visat på att en kantzon (ca 2 meter bred) med gräs minskar fosforläckage från 

hästhagar. Har ni en kantzon om minst två meter gräs runt hästhagarna?  

Ja 

Nej 

Vet inte 

Om nej: Skulle det vara möjligt att så gräs runt hagarna?  

 

7. Forskning har visat att genom att täcka marken där hästen gödslar med träflis minskas 

fosforläckaget. Är detta en möjlig åtgärd för er?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar, t ex om varför det inte är möjligt att täcka marken med träflis.  
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8. Strukturkalkning (kalk läggs på jorden och arbetas ihop med harv) har visat sig effektivt för 

att reducera fosforläckage, om marken har en hög procent lerjord. Är detta en möjlig åtgärd 

för er?  

Ja 

Nej  

Vet ej  

Kommentar, t ex om varför det inte är möjligt att strukturkalka.  

 

9. Inom jordbruket finns en lagreglering om att man maximalt får tillföra 22 kg fosfor/hektar. 

Forskning har visat på att hästar kan bidra med i genomsnitt 60 kg fosfor/hektar (vid ett 

hästantal om i genomsnitt 10,75 hästar/hektar). I dagsläget saknas lagreglering för hästar i 

detta avseende. Om det i framtiden kommer en lagreglering som anger tillåtet 

hästantal/hektar, vilket av följande alternativ skulle verksamheten klara av att uppfylla? 

2-3 hästar/hektar 

4-8 hästar/hektar 

9 hästar eller fler/hektar 

Kommentar:  

 

10. Har ni några andra synpunkter på fosforläckage kopplat till hästsporten? 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TheresaSandstedt fram
	Theresa Sandstedt inlaga

