
#SKITSMART 
WORKSHOP 1 

Lär dig mer om hästgödsel och bli #Skitsmart.  
Hästgödsel är en viktig resurs och en avgörande  

pusselbit för att sluta kretsloppet för alla de lantbruk som 
producerar hästfoder. Denna workshop är på grundnivå  

och inga förkunskaper krävs. Förslagsvis genomförs  
den tillsammans med hästägare, personal och  

hästskötare på anläggning.  

TILL WORKSHOPLEDAREN
FÖRBEREDELSER
Läs igenom detta dokument och SKITSMARTA 
ANTECKNINGAR WORKHOP 1. Beställ eller ladda  
ner följande material till alla deltagare. 

• HÄSTGÖDSEL – EN NATURLIG RESURS, 
Jordbruksverket, Jordbruksinformation 5 - 2013. 
För nedladdning >> 
För att beställa >> 

• Greppa näringen Praktiska råd, BRA HAGAR FÖR 
BÅDE HÄSTEN OCH MILJÖN nr 26 2017.  
För nedladdning >> 
För att beställa >>

• SKITSMARTA ANTECKNINGAR WORKSHOP 1 
För nedladdning >> 
För att beställa >>
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Jordbruksinformation 5 – 2013

Hästgödsel  – en naturlig resurs

Bra hagar för både hästen och miljön 
SAMMANFATTANDE RÅD

• Mocka 1–2 gånger per vecka  

och städa undan foderspill  

i hästtäta hagar. Det minskar  

näringsläckage och foderspill.

• Se till att dräneringen fungerar i 

hagen och underhåll diken som 

behövs för att leda bort vattnet. 

• Skydda vattendrag och diken  

vid rasthagar med stängsel och 

skyddszoner.

• Vårda vegetationstäcke och  

betesgräs genom betesputsning 

och rotationsbete. 

• Se över foderstaten för att minska 

överutfodring.

Du kan minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom att 

sköta dina hästhagar på ett bra sätt. När du tar bort gödselhögar 

och överblivet foder minskar du risken för fosforläckage. Mockning 

och rotationsbete minskar också spridningen av inälvsparasiter.

Hälso- och miljörisker med hagar

Hästarna väljer gärna ut vissa platser i hagen där de gödslar. På dessa platser och 

där hästarna utfodras ökar fosforbelastningen på marken. När många hästar vistas 

på små ytor kan det snabbt samlas stora mängder kväve och fosfor och risken för 

läckage ökar. Hagar som används året om får trampskador och under blöta års

tider sker fosforläckage med jordpartiklar som följer med avrinnande vatten. I en 

upptrampad hage ökar också risken för skador hos både häst och människa. När 

det är plusgrader kan både hästarna och vi halka. Är det istället fruset och hårt 

ökar risken för vrickningar.

Foto: Markus Hoffmann

Praktiska råd

greppa näringen

NR 26, 2017

Jorderosion i en upptrampad hästhage, något som är en ganska vanlig syn. 

Hästar kan drabbas av olika sorters parasiter varav många sprids via gödsel på beten 

och i rasthagar. Smittorisken är som störst i slutet av sommaren när regn och dagg 

blöter upp gödseln. Det är lätt att hamna i en negativ spiral med allt större para

sittryck. Mockning av hagar, betesplanering och annan betesskötsel minskar risken 

för spridning av inälvsparasiter och behovet av avmaskningsmedel. Att minska 

användningen av avmaskningsmedel är viktigt för att förhindra att resistens ut

vecklas hos parasiterna. Resistenta parasiter kan göra medlen verkningslösa på sikt. 

Avmasknings medlen utgör också en miljörisk genom att de rester som utsöndras 

med gödseln kan skada insekter i hagmiljön.
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https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/hastgodsel-en-naturlig-resurs-3.html
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/hastgodsel-en-naturlig-resurs-3.html
http://greppa.nu/download/18.40fdc25415fccb49e403d6d6/1515494120277/Praktiska-rad-nr-26-Bra-hagar-for-bade-hasten-och-miljon.pdf
http://www.greppa.nu/broschyrer.html
https://hastnaringen.se/dokument/skitsmarta-anteckningar-workshop-1/
mailto:louise@agrohest.se


UNDER WORKSHOPEN
WORKSHOPLEDAREN HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA OCH GÅR IGENOM  
SYFTET MED WORKSHOPEN OCH VAD EN #SKITSMART ANLÄGGNING ÄR. 

Syftet med #Skitsmart workshop 1 är:
 7 Öka förståelse, samtal och intresse runt hästgödsel
 7 Få mer kunskap och tips för att göra er anläggning #Skitsmart för  

hästen och miljön

En #Skitsmart anläggning är:
 7 En anläggning som medvetet arbetar för en effektiv hantering av hästgödsel och 

utemiljöer som är till fördel för miljön och som också kan främja hästens hälsa.   

DELA UT MATERIALET (I, II & III) TILL DELTAGARNA.

BÖRJA ARBETA UTIFRÅN SKITSMARTA ANTECKNINGAR WORKSHOP 1. 

 7 Ge tid för diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte på varje punkt. 
 7 Kanske finns det vissa frågor ni inte kan svara på. Bestäm då vem som ska ta 

reda på dessa frågor eller ta hjälp av materialet för att finna svar på plats då det 
är möjligt.   

 7 Läsarvisningar under workshopen kan läsas enskilt eller genom högläsning uti-
från vad som passar gruppen. 

AVSLUTA MED ATT FRÅGA GRUPPEN 

 7 Övriga frågor?  
Någon som har en övrig fråga om gödsel ni tillsammans kan finna svar på?

 7 Vad har ni lärt er?  
Låt alla nämna en sak

 7 Vill ni ha vidare workshop inom ämnet?  
Om ja - skriv upp förslag på ämnen

 7 Vill ni ha ett uppföljningsmöte?  
Om ja - Bestäm ett datum
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Följ oss: 
@skitsmart


