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SUMMARY 

Horsekeeping in the catchment area of Åkerströmmen – nitrogen 
and phosphorus emissions and methods to decrease the influence. 
Nitrogen and phosphorus are important nutrients for plants, but in high 
concentrations these can cause problems such as eutrophication. Åker-
strömmen catchment area has problems with high nutrient levels. One 
reason for this is the large number of horses in the area whose faeces 
contain large amounts of these nutrients. 

One of the largest wetlands in Åkerströmmen is the Natura 2000 area 
and nature reserve Angarnsjöängen located in Vallentuna. The area is 
very important as a trap for nutrients. The horses in the area increase the 
level of nitrogen and phosphorus, which contributes to the growth in the 

wetland and therefore also increase rhe risk of eutrophication. 

Laws and guidelines have been set for achieving environmentally sus-
tainable development in the long term. These also include regulations re-
garding nutrients from the horsekeeping. It is important that the regula-
tions are followed and additional measures as buffer zones, 
establishment of wetlands or ponds and the use of filtering technologies 
can be taken to reduce the nutrient leaching. 

A comprehensive inventory of the horses in Åkerströmmen and sam-
pling of surface water nearby horse farms have been made in order to 
investigate the impact the horses have on the nitrogen and phosphorus 
levels in the area. The inventory resulted in about 1,200 horses in the ar-
ea, which generates 10,917 kg phosphorus per year and 60,650 kg of ni-
trogen per year. The obtained values of phosphorus were”extremely 
high” and the nitrogen concentrations showed “high” levels, this indi-
cates that some of these nutrients drain off with the surface water. 

The highest values of nutrients were obtained from the sample taken 
nearby Angarn riding school. Measures need to be taken in this area. The 
study proposes a combined measurement which includes a pond that 
collects phosphorus and a filter system. 

Keywords: Nutrients; Faeces; Horses; Eutrophication; Åker-
strömmen; Angarn. 
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ABSTRACT  

Kväve och fosfor är viktiga näringsämnen för växter, men i för höga halter kan dessa 
leda till problem som exempelvis övergödning. I Åkerströmmens avrinningsområde är 
detta ett så stort problem att de miljökrav som Naturvårdsverket har satt upp gällande 
näringsämnen inte uppfylls. En anledning till de höga halterna av kväve och fosfor i 
Åkerströmmen är det stora antalet hästar i området, detta genom att deras avföring in-
nehåller stora mängder av dessa näringsämnen.  

En övergripande inventering av hästarna i Åkerströmmen och provtagning på ytvatten 
intill hästgårdar har gjorts i syfte att se hur stor påverkan hästarna i området har på 
kväve och fosforhalterna. Inventeringen resulterade i att cirka 1200 hästar påträffades i 
området, vilka genererar omkring 10 917 kg fosfor/år och 60 650 kg kväve/år. Prover-
na visade att en del av detta avrinner med ytvattnet, då alla värden på fosforhalterna var 
”extremt höga” och kvävehalterna visade på ”höga” halter.  

De högsta värdena erhölls vid Angarns ridskola där åtgärd bör sättas in. Det föreslås en 
kombinerad åtgärd i form av en damm som samlar fosfor och filterteknik.  

Nyckelord: Näringsämnen; Gödselhantering; Hästar; Övergödning; Åker-
strömmen; Angarn. 

1. INTRODUKTION 

1.1. Bakgrund 
Kväve och fosfor är några av våra viktigaste näringsämnen, men i för 
höga halter kan dessa leda till problem som övergödning. De senaste 70 
åren har tillförsel av dessa ämnen till vattendragen flerdubblats, vilket har 
lett till betydande ekologiska effekter. För Östersjön, som är ett känsligt 
innerhav, är detta ett allvarligt problem som orsakat algblomning och 
döda bottnar (Havet, 2011). 

Åkerströmmens avrinningsområde är Stockholms läns tredje största av-
rinningsområde och har problem med övergödning i vattendrag. Ån 
mynnar ut i Östersjön vilket gör att dess höga halter även påverkar havet 
(Renman, 2010). 

En bidragande orsak till den höga halten av näringsämnen i Åkerström-
men är det höga antalet hästar i området. För att få ett grepp om hur stor 
denna påverkan är, kan bidraget av närningsämnen från en hästs avföring 
liknas med bidraget från ca tio personers orenade avlopp. Detta då hästar 
är dåliga på att ta till sig näringen i maten, vilket gör att mycket näring 
kommer ut med dess avföring (Renman, 2010) 

Ett område inom Åkerströmmen som påverkats extra mycket av hästar 
är Angarn som är ett Natura 2000-område. (Hanus-Haim et al., 2004) 
Inom detta område finns tre stycken större hästgårdar, vilket gör att det 
finns ett högt antal hästar på liten yta.  

 

1.2. Syfte 

En inventering av antalet hästar i Åkerströmmen samt provtagning och 
analys av ytvatten intill hästhagar i området har gjorts. Detta i syfte att 
uppskatta hästarnas påverkan på kväve- och fosforhalterna.  

Lagar och regler för hästhållning har studerats för att undersöka om de 
är tillräckliga för att undvika problem med för stora näringsläckage.  

Området Angarn är kraftigt belastat av näringsämnen varför detta stude-
ras mer ingående för att finna förbättringar gällande de höga halterna av 
kväve och fosfor. 
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1.3. Frågeställningar 

- Har hästarna i Åkerströmmen en betydande inverkan på kväve- och 
fosforhalterna i området? 

- Behöver åtgärder vid hästhagarna i Angarn sättas in för att minska 
de rådande halterna av kväve och fosfor? 

- Följs de krav som ställs på stallen i dagens läge eller bör dessa skär-
pas? 

 

1.4. Metod 

En inledande litteraturstudie har gjorts för att få en överblick och bak-
grundsfakta om ämnet. Kunskapen har fördjupats av fältundersökningar, 
inventeringar av hästar och provtagning på vatten under våravrinningen.  

1.4.1. Litteraturstudie 

Ett sammandrag över förhållanden av problemen i Åkerströmmens av-
rinningsområde har utförts 2010 (Renman, 2010), vilken har används för 
att få en översiktlig bild av ämnet. Materialet bestod av en karta över om-
rådet och en rapport innehållandes beskrivning, diagnos och tillfrisk-
nande för avrinningsområdet. Vidare har främst rapporter från jord-
bruksverket, länsstyrelsen och naturvårdsverket använts för att få en 
grundläggande fakta om ämnet.  

1.4.2. Inventering av hästar 

Vallentuna 

Vallentuna har inte gjort en inventering av de stall som finns inom 
kommunen. De uppgifter som fanns att tillhandahålla från kommunen 
var ett register över de godkända hästgårdar som fanns 2009 samt fastig-
hetsförteckningar för dessa. Ansökningar för hästgårdar som kommit in 
efter detta erhölls från länsstyrelsen. Med detta till grund undersöktes 
vilka av dessa hästgårdar som låg inom Åkerströmmens avrinningsom-
råde och markerade ut dessa på en karta. Antalet hästar på dessa gårdar 
inventerades sedan i fält.  

Österåker 

Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) på Österåker kommun har under 
hösten 2010 bedrivit tillsyn av stallgödselhantering. Med hjälp av GPS 
erhölls koordinater för var hästgårdarna är placerade, vilka sedan matats 
in i dataprogrammet Geosecma for arcGIS. Resultatet visades i en karta. 
Uppgifter om respektive hästgård fanns att finna i enkätundersökningar 
som besvarats av gårdsägarna.   

Tillgång till dessa uppgifter erhölls via kommunen. Genom att studera 
kartan med koordinater för hästgårdarna i Geosecma bedömmdes vilka 
gårdar som tillhörde Åkerströmmens avrinningsområde.  Information 
om respektive gårds antal hästar kunde sedan tas fram genom enkätun-
dersökningarna.  

Norrtälje 

Norrtälje kommun uppskattade ett medelvärde på 6,8 hästar per hästgård 
2007. Alla hästgårdar hade vid samma tillfälle dessutom placerats ut på 
en karta. Utifrån denna karta uppskattade vi hur många hästgårdar som 
var belägna inom Åkerströmmens avrinningsområde. Antalet hästgårdar 
multiplicerades med medelvärdet.  
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Sigtuna 

Sigtuna kommun hade utfört en inventering som uppdaterades senast 
2001. I denna stod tydligt antal hästgårdar och antal hästar som fanns 
inom Åkerströmmens avrinningsområde.  

Knivsta och Täby 

Dessa kommuner har så liten del av sina kommuner i Åkerströmmen att 
de försummas. 

1.4.3. Fältundersökning 

Området studerades vid tre tillfällen. Första gången var den 21 mars då 
Angarnsområdet inspekterades och ett vattenprov togs. Vid andra till-
fället, den 11 april, påbörjades en inventering av hästar och provtagning 
togs på rinnande vatten i diken intill stora hästgårdar i Vallentuna kom-
mun. Sista tillfället var den 2 maj då inventeringen av hästarna i Vallen-
tuna slutfördes. 

1.4.4. Provplatser 

Angarn A 

Denna provplats är belägen intill en av ha-
garna till Angarns ridskola, vilken har ett 
trettiotal hästar. Hagen är ganska liten och 
var upptrampad. Marken sluttar ner mot 
ett dike där vatten från hagen samlas upp. 
Provet togs i detta dike, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Angarn B 

Provet togs i ett dike mellan två större 
hagar i Angarnsområdet, se figur 2. Flödet i 
diket var relativt stort och tillförsel av 
vatten kom även från annat håll än från 
bara hagarna. 

 

 

 

Körlinge A 

Körlinge är en stor gård med över 30 häs-
tar. Snösmältningen hade orsakat stora 
vattensamlingar i hagarna, vilket lett till 
att två dammar bildats. Provet togs i en 
av dessa dammar, se figur 3.  

 

 

 

 

Figur 1: ”Angarn A” 

Figur 2: ”Angarn B” 

Figur 3: ”Körlinge A” 
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        Körlinge B 

Detta prov togs i den andra dammen på 
Körlinge gård, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Svista 

Provet togs ur en brunn belägen i ett 
dike intill Svista gård, se figur 5. Gården 
har cirka 20 hästar och är belägen nära 
en sjö.  

 

 

 

Upprätta A 

Provplatsen är belägen intill Upprätta 
gård som har ungefär 17 hästar. Provet 
togs intill en upptrampad hage, se figur 6. 
Flödet var 1-2l/s.   

 

 

 

 

 

 

Upprätta B 

Även denna provplats är som föregående 
provplats belägen vid Upprätta gård, vil-
ket ger samma förutsättningar som ovan. 
Detta prov togs i samma dike men cirka 
tio meter ifrån Upprätta A, se figur 7.  

 

 

1.4.5. Laborationsanalys 

Vattenanalyserna genomfördes på Laboratoriet vid Institutionen för 
mark- och vattenteknik. Aquatec-Tecator Autoanalyser användes för att 
bestämma total-fosfor (TP), fosfatfosfor (PO4-P), ammoniumkväve 
(NH4-N), nitratkväve (NO3-N) och nitritkväve (NO2-N). Före analyser-
na, utom vid bestämningen av TP, filtrerades alla proverna med Sartorius 
0,45 μm filter.  

För bestämning av pH användes standard pH meter Orion (model 210). 

 

Figur 4: ”Körlinge B” 

Figur 5: ”Svista” 

Figur 6: ”Upprätta A” 

Figur 7: ”Upprätta B” 
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2. TEORI  

2.1. Området- Åkerströmmens avrinningsområde 

 

 
Figur 8: Karta över Åkerströmmens avrinningsområde. (Renman, 2010) 

Åkerströmmen (figur 8) är Stockholms läns tredje största avrinningsom-
råde med en yta på 397 km2. Avrinningsområdet avvattnas av Holm-
broån, Helgöån, Husaån och Åkers kanal med källflöden och biflöden. 
Dess källa är Vattenledningssjön som ligger i Norrtälje kommun och ån 
rinner sedan 41 km söderut innan den mynnar ut i Östersjön genom 
havsviken Tunafjärden, i Österåkers kommun. Övriga kommuner som 
tillhör området är Vallentuna, Sigtuna, Knivsta och Täby, varav Vallen-
tuna är den kommun som har störst andel av Åkerströmmen (Renman, 
2010). Tabell 1 ger information om de tillhörande kommunernas storlek 
samt dess andel av Åkerströmmen.  
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Tabell 1: Kommunernas storlek samt dess andel av Åkerströmmen 
(Renman, 2010). 

Kommun 

 

Landareal 

(km
2
) 

Åkerströmmen 
areal 

(km
2
) 

Kommunens 
andel av Åker-
strömmen (%) 

Vallentuna 371,2 228,3  57,5  

Österåker 322,2 31,3 7,9  

Norrtälje 2118,4 100,0 25,2  

Sigtuna 351,6 36,9 9,3  

Täby 66,3 0,3 0,1  

Knivsta 296,5 0,5 0,1 

Summa  3526,2 397,3 100,0  

 

Tabell 2: Naturvårdsverkens fosfor- och kvävehaltsklassificering  

(Naturvårdsverket, 2000). 

Klass Benämning Totalfosforhalt  

maj-okt (μg/l) 

Totalkvävehalt  

maj-okt (μg/l) 

1 Låga halter ≤12,5 <300 

2 Måttligt höga halter 12,5-25 300-625 

3 Höga halter 25-50 625-1250 

4 Mycket höga halter 50-100 1250-5000 

5 Extremt höga halter >100 >5000 

 

För att erhålla jordbruksmark har det gjorts omfattande torrläggningar i 
Åkerströmmen. En följd av detta är att området är sjö- och våtmarksfat-
tigt och består mestadels av skog och jordbruk. Det finns 22 sjöar, cirka 
15 före detta sjöar och cirka 14 större våtmarker. Åkerströmmen har 
problem gällande övergödning och klarar inte Naturvårdsverkets miljö-
krav. Området har en hög andel gödande näringsämnen som fosfor och 
kväve (Renman, 2010). Bedömning av tillståndet görs efter Naturvårds-
verket, Rapport 4913. En indelning i olika klasser har här gjorts enligt ta-
bell 2. 

Enligt naturvårdsverkens fosfor- och kvävehaltsklassificering ligger 
Åkerströmmen på klass fyra vilken motsvarar ”mycket höga halter”, det 
vill säga näringsrikt. Ett mål har enligt vattendirektivet satts upp för 
Åkerströmmen att nå klass två, vilket motsvarar ”måttligt höga halter” 
eller näringsfattigt, till år 2021. Åkerströmmen har mestadels diffusa ut-
släpp vilka är svåra att lokalisera och åtgärda (Renman, 2010). 

2.2. Angarnsjöängen 

En av de största våtmarkerna i Åkerströmmen är natura 2000-området 
och naturreservatet Angarnsjöängen i Vallentuna kommun. Kring Ang-
arnsjöängen finns mycket jordbruksmark och området har stor artrike-
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dom. Det är en av Stockholms läns rikaste och värdefullaste fågelsjöar 
(Renman, 2010). 

Angarngruppen är en ideell förening med ornitologer från Stock-
holmstrakten som bevakar och dokumenterar fågellivet inom naturreser-
vatet. De samarbetar med länsstyrelsen och Vallentunta kommun vad 
gäller skötsel och vård av naturreservatet (Angarngruppen, 2011). På 
1960-talet fanns planer på att bygga en stad för cirka 50 000 personer vid 
Angarn. Detta motarbetades starkt av bland annat Angansgruppen. För-
slaget blev aldrig verklighet och istället avsattes Angarnsjöängens natur-
reservat 1982. (Länstyrelsen i Stockholms län, 2011b).  

2.2.1. Betydelse som våtmark 

Antalet våtmarker i Sverige minskade drastiskt under senare delen av 
1900-talet. Minskningen har emellertid avstannat på grund av forskning 
som tyder på att våtmarker är en viktig livsmiljö för en mängd växter och 
djur samt att de har en positiv effekt som fälla för näringsämnen och 
föroreningar. Dessutom har våtmarker stor betydelse för vattnets krets-
lopp genom att de samlar, lagrar, renar och sprider vattnet vidare. Dessa 
värdefulla effekter lett till att det finns EU-pengar anslagna till den som 

vill återföra åkermark till våtmark (Larsson & Wallentinus, 2007).  

Det finns olika typer av våtmarker varav Angarnssjöängen är en ”sänkt 
slättsjö”. I dessa våtmarker pågår tillväxt och ett naturligt åldrande från 
sjö till fastmark. Åldrandet påskyndas av att sjöängen får ta emot stora 
mängder näringsämnen som kväve och fosfor från omgivande marker. I 
Angarnssjöängen är det till stor del hästgödsel som bidrar med dessa nä-
ringsämnen. Detta då tre större hästgårdar är lokaliserade i närheten.  
Fosfor binds till växter och bottensediment i sjöängen under sommaren. 
Under vintern är dock bottenvattnet periodvis syrefritt vilket leder till att 

fosforn frigörs i form av fosfat (Larsson & Wallentinus, 2007). 

För att hejda åldrandet och återskapa miljön i Angarnssjöängen har två 
stycken större restaureringar utförts, 1984/85 och 1992/93. Det har 
också utförts ett antal mindre åtgärder som växtbekämpning och fräs-
ning de senaste 20 åren. Detta för att förhindra igenväxning samt för-

bättra sjön som häckningsplats (Larsson & Wallentinus, 2007). I dagens 
läge är Angarnsjöängen i behov av ännu en restaurering, men resurser 

saknas för detta (Renman, 2011b). 

 

2.3. Hästhållning 

Antalet hästar ökar stadigt i Sverige och 2010 skattades de till 362 700 
stycken (Enhäll, 2010). De producerar årligen över 3 miljoner ton gödsel 
som innehåller stora mängder växtnäring vilket gör dem till en resurs för 
jordbruket. För mycket växtnäring kan dock ha negativa konsekvenser 
(Renman, 2010). 

Växtnäringsinnehållet i hästgödseln är beroende av hästens ålder, hur 
hårt den arbetar samt hur mycket och vad den äter. En fullvuxen, nor-
malstor häst producerar ca nio ton gödsel och urin per år. Det mesta av 
innehållet består av vatten och kol, men i genomsnitt är cirka 50 kg 
kväve, nio kg fosfor och 50 kg kalium (Renman, 2010). Det innehåller 
också mindre mängder kalcium, magnesium, svavel, och mangan. Dessa 
ämnen ingår i hästarnas foder och är alla ämnen som växterna behöver. 
Det är därför viktigt för kretsloppet att näringsämnena från hästgödslet 
på rätt sätt återförs till växterna (Steineck et al., 2000).  

 



Hästhållning i Åkerströmmens avrinningsområde 

 

 13 

2.4. Problem med näringsläckage  

Hästavföringen innehåller, som tidigare nämnts, stora mängder av nä-
ringsämnena kväve och fosfor. All näring kan inte tas upp av växterna i 
området. Överskottet rinner av marken och följer med ytvattnet vidare 
till vattendrag. Detta läckage är störst under hösten och vintern då ne-
derbörden är stor och växterna inte tar upp näringsämnen. Läckaget kan 
leda till ett antal problem (Eskilsson, 2010).  

2.4.1. Eutrofiering 

Eutrofiering är vad som i dagligt tal kallas övergödning och kan definie-
ras som en förändring av näringstillståndet så vattnet blir mer näringsrikt 
med avseende på kväve och fosfor. Tillståndet anses vara eutroft då hal-
ten total-fosfor är högre än 25 μg/l, och halten Total-kväve är högre än 
0,6 mg/l (Gustafsson, 2010). 

Vid ökade halter av näringsämnen, som annars är begränsande för till-
växten i haven, ökar produktionen av växt- och djurplankton. Även ettå-
riga, fintrådiga alger gynnas vilket tillsammans med ökad planktonpro-
duktion leder till ett minskat siktdjup. Algblomningen kan bli väldigt 
omfattande och leda till att vattnet täcks av en blågrön illaluktande sörja 
av alger och bakterier. Om halterna av bakterier blir för höga, kan det 
innebära fara för både djur och människor. Detta uppstår vanligtvis på 
våren då vattnet blir varmare och då fotosyntesen ökar i och med att da-
garna blir ljusare (SMHI, 2009). 

I eutrofa sjöar blir det ofta syrebrist i bottenvattnet då sjöarnas vatten är 
temperaturskiktade stora delar av året. Skiktning uppkommer till följd av 
att vattnets densitet är som högst vid +4°C. Vatten med denna tempera-
tur sjunker ner till botten och lättare vatten, som antingen är varmare el-
ler kallare, lägger sig ovanpå. Ytvattnet kallas för epilimnion, bottenvatt-
net för hypolimnion och gränsen mellan skikten kallas för språngskiktet. 
Endast under vår och höst, när ytvattnet når en temperatur på ca +4°C, 
löses språngskiktet upp och en blandning sker. Den ökade produktionen 
ovanför språngskiktet leder till att mycket organiskt material faller ner till 
hypolimnion där en kontinuerlig nedbrytning sker. Vid nedbrytningen 
krävs mycket syre och då vattenutbytet mellan det övre och undre skiktet 
är dålig under sommar- och vinterskiktningarna kan syrebrist upp-
stå (Gustafsson, 2010). 

Då halten syre understiger 2 ml/l flyr fisken. När allt syre är förbrukat in-
träder reducerande förhållanden och i vissa mycket näringsrika sjöar kan 
de gå så långt att svavelreduktionen påbörjas. Det bildas då svavelväte 
vilket är mycket giftigt och dödar bottenlevande djur som inte kan fly. 
Vid syrebrist frigörs även ammonium och fosfor från sedimenten och 
när dessa ämnen blandas upp i ytvattnet späs övergödningen på ytterli-
gare (SMHI, 2009). 

2.4.2.  Nitratkväve i grundvattnet  

Nitratkväve adsorberas inte till ytor på jordpartiklar i någon större ut-
sträckning vilket gör att det kan färdas långa sträckor, och i värsta fall 
även nå ner till grundvattnet. Detta kan innebära en påtaglig hälsorisk för 
personer som hämtar dricksvatten från egen brunn, då ämnet medför att 
blodets syreupptagningsförmåga minskar. Nitratkväve kan även omvand-
las till cancerframkallande substanser i kroppen. En målnivå på max 5 
mg/l av nitratkväve i grundvatten och dricksvatten har därför av livsme-
delsverket satts upp (Naturvårdsverket, 2011). 
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2.4.3.  Ammoniakutsläpp  

Kväve kan avgå till luften i gasform som ammoniak. Ammoniak avges 
från hästens träck och urin i stallen och vid spridning av stallgödsel. 
Även gödsel och urin från hästar på bete avger ammoniak till luf-
ten. Lagringen av stallgödsel står idag för cirka 27 procent av de totala 
ammoniakutsläppen i Sverige. Detta återförs senare till marken med ne-
derbörden och bidrar både till försurning och övergödning (Miljömåls-
portalen, 2011). 

 

2.5. Åtgärder 

2.5.1. Våtmarker  

Våtmarker fungerar som naturens egna reningsverk genom att de tar upp 
näringsämnen, så som kväve och fosfor, från vattendragen. Genom att 
det vattnet som rinner genom våtmarken stoppas upp i sitt flöde, så hin-
ner den partikelbundna fosforn att sedimentera. Växtligheten i våtmar-
ken tar upp delar av kvävet men största delen försvinner genom denitri-
fikation, då nitratkväve omvandlas till kvävgas genom mikrobiologiska 
processer (Kalmar kommun, 2010). 

Kostnader för anläggning av våtmarker är relativt låga i jämförelse med 
andra miljöåtgärder för att minska läckage av kväve och fosfor till vat-
tendrag och hav. Utvärderingar visar på att det rimligen går att uppnå en 
minskad transport på 250 kg kväve och fem kg fosfor per hektar våt-
marksyta (Thiere et al., 2010). Stöd för anläggningen av våtmarken kan 
även fås genom ansökan om miljöinvestering hos länsstyrelsen. Detta 
stöd ges till våtmarker som ger miljönytta och kan uppgå till en ersätt-
ning för 90 % av kostnaderna och max 200 000 kr/ha. (Länsstyrelsen i 
Stockholmslän, 2011a). 

Damm som samlar fosfor 

En damm som samlar fosfor är en form av konstgjord våtmark. En så-
dan damm är oftast mindre till ytan än en vanlig våtmark och kan anläg-
gas i eller längs ett befintligt dike. Dammen anläggs för att förbättra vat-
tenkvaliteten genom att sedimentera och samla upp jordpartiklar som 
innehåller fosfor. Vid anläggning av en damm ska denna placeras nära 
det område vilken har problem med näringsläckage, exempelvis upp-
trampade hästhagar eller mark som gödslats under en längre tid (Börling, 
2010).  

En damm är indelad i flera sektioner. Först kommer sedimentationszo-
nen vilken är en djupare zon i inloppet av dammen. Denna sektion följs 
av en eller flera grundare delar med växtlighet, så kallade vegetationszo-
ner. I vissa dammar med stora höjdskillnader finns det även en zon med 
vattendjup 0-10 cm, översilningszonen, se figur 9 för principskiss över 
en damm (Börling, 2010).   

 

 
Figur 9: Principskiss över damm som samlar fosfor (Börling, 2010). 

 



Hästhållning i Åkerströmmens avrinningsområde 

 

 15 

I sedimentationszonen sjunker de grövsta jordpartiklarna i vattenflödet 
till botten. Vidare bromsar växterna i vegetationszonen upp vattenflödet 
så att även mindre partiklar kan sedimentera. Detta leder till att den fos-
for som är bunden till dessa partiklar sjunker till botten istället för att 
läcka ut till vattendrag (Börling, 2010). 

Gällande underhåll krävs tömning i dammens sedimentationsdel ungefär 
vart femte år, beroende dammens djup och storlek. Den jord som grävs 
upp vid tömningen kan sedan spridas på åkrarna och bidra med näring. 
Det är vid byggnad av dammar som samlar fosfor möjligt att söka ersätt-
ning hos länsstyrelsen för miljöinvestering (Börling, 2010). 

2.5.2. Skyddszoner 

En skyddszon är en gräsbevuxen remsa som anläggs mellan åkermark el-
ler annan näringsbelastad mark, som exempelvis hästhagar, och intillig-
gande vattendrag. Syftet med skyddszonen är att förhindra erosion från 
fältet till vattendraget, detta då det med jordpartiklarna följer en hel del 
bundet fosfor som annars kommer ut i vattendraget. Skyddszonen fun-
gerar genom att vattnet stannas upp av vegetationen och jordpartiklarna 
fastnar i skyddszonen. Effekten är beroende av skyddszonens bredd vil-
ken bör vara minst 10 meter för att uppnå bra resultat. Även vid anlägg-
ning av skyddszon kan miljöersättning erhållas (Länsstyrelsen Söderman-
lands län, 2010).  

2.5.3. Filterteknik 

Filtertekniken kan användas vid gårdar med intensiv djurhållning utom-
hus. Tekniken går ut på att det vatten som avrinner vid nederbörd eller 
snösmältning samlas upp i speciella diken och sedan leds till mindre an-
läggningar. Vattnet filtreras genom speciella material som har förmåga att 
binda föroreningar eller förändra dessa ämnen så de inte längre är skad-
liga för miljön (Renman, 2011a). 

Första steget är att dränvattnet filtreras genom en bioreactor, vilken in-
nehåller en kolkälla. I bioreaktorn avskiljs partiklar och delar av nitrat-
kvävet denitrifieras till kvävgas, vilket även naturligt finns i luften. Nästa 
steg i reningen är en så kallad reaktiv filterbädd, vilken innehåller minera-
liska ämnen med högt pH. Bakterier i vattnet dödas till stor del i fil-
terbädden men det viktigaste i detta steg är att fosforn binds i form av 
olika kalciumfosfater. Det finns även en hypotes om att även rester av 
djurmediciner som uppträder i avrinningsvattnet binds eller omvandlas 
till oskadliga former i de reaktiva materialen (Renman, 2011a). 

Ett reningssystem av detta slag förmår att avskilja minst 50 % av kvävet 
och 50-90 % av fosforn (Renman, 2011a). 

 

2.6. Lagar och riktlinjer 

2.6.1. Miljöbalken 

I miljöbalken tas 16 stycken miljömål upp för att nå en miljömässigt 
hållbar utveckling på lång sikt. Hästhållningen inverkar på vissa av dessa, 
varav främst målet ”Ingen övergödning” som lyder: 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ in-
verkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möj-
ligheterna till allsidig användning av mark och vatten (Miljöbalken). 

För att miljömålen ska uppnås är det viktigt att följa de förordningar och 
riktlinjer som finns och om möjligt sätta in ytterligare åtgärder för att 
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minska näringsläckaget från hästhållning i så stor utsträckning som möj-
ligt. Detta regleras i miljöbalken 2 kap. 3 §:   

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktig-
hetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verk-
samheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möj-
liga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön (2 kap. 3 § Miljöbalken). 

Till största del är det kommunerna som övervakar miljöfrågor gällande 
djur. Det innebär att de bedriver prövning och tillsyn på djurhållande 
verksamheter enligt miljöbalken, vilken innefattar bland annat frågor om 
gödselspridning och störningar i form av ljud och lukt från djur. För de 
djurhållande verksamheter som kräver tillstånd för miljöfarlig verksam-
het, det vill säga de anläggningar med över 400 djurenheter, är det istället 
länsstyrelsen som har detta ansvar. Länsstyrelsen kan dock välja att dele-
gera ansvaret till kommunen (Länsstyrelserna, 2010).  

2.6.2. Allmänna råd 

Jordbruksverkets har ställt upp ett antal allmänna råd (SJVFS 2004:62) 
om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring för att hjälpa gårdsä-
garna att följa miljöbalkens regler. Nedan tas upp vad som gäller för lag-
ringsutrymmen, spridning av gödsel och rasthagar (Eskilsson, 2010). 

Lagringsutrymmen 

Följande anges om gödselförvarning:  

Lagringsutrymmen för stallgödsel ska vara utformade på ett godtagbart sätt 
med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen. Finns det risk för 
att lakvatten för lagrad gödsel medför olägenhet för människors hälsa eller mil-
jön bör utrymmet vara utformat så att läckage och avrinning till omgivningen 

inte sker (Strandmark, 2009). 

Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen är således flexibel, så 
länge syftet med bestämmelserna uppnås. Godtagbara lagringsutrymmen 
kan exempelvis vara gjuten platta med kanter, container eller göd-
selbrunn. I vissa fall, då stallet endast har ett fåtal hästar, kan lagring di-
rekt på marken godtas om det inte medför risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön genom exempelvis påverkan på yt- eller 
grundvatten (Miljösamverkan Värmland, 2010). 

Lagringsutrymmet för stallgödsel bör ha en genomtänkt placering för att 
minska riskerna för påverkan på omgivningen. I bedömningen bör bland 
annat effekterna av en eventuell olyckshändelse tas med. Lagringen ska 
även kunna tömmas med hjälp av till exempel traktor vilket gör att farbar 
väg till lagringsutrymmet måste finnas den tid man behöver tömma 

(Strandmark, 2009). 

Storleken på lagringsutrymmen för stallgödsel ska åtminstone vara så 
stort att du kan lagra den gödsel som produceras under det antal måna-
der som anges i tabell 3. Dock ska gödseln även kunna lagras under den 
tid på året då det inte är lämpligt att sprida det och man behöver ha be-
redskap för de år då det regnar mer eller snön ligger kvar längre än nor-

malt (Strandmark, 2009). 
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Tabell 3: Antal månader som du åtminstone ska kunna lagra stallgödsel 

på gården (Jordbruksverket, 2009). 

Antal hästar Icke känsliga områden  Känsliga områden 

>100 8 månader 8 månader 

>10-100 6 månader 8 månader 

>2-10 Inga generella regler 6 månader 

 

Spridning 

Stallgödsel ska spridas på åkermark och det ska spridas på sådant sätt det 
inte kommer utanför åkern. I vissa fall får gödsel spridas på ängs- eller 
betesmark, detta förutsatt att det inte kan skada natur- och kulturvärden. 

(Strandmark, 2009).  

Om gödsel ska spridas under vinterperioden 1 december–28 februari ska 
det inom tolv timmar brukas ner i jorden, vilket innebär att gödseln ska 
blandas ner i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta görs ef-
tersom ett nerbrukat gödsel binds till en högre grad i jorden. Risken för 
att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning el-
ler att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod minkar på så 
sätt. I känsliga områden är det dock inte tillåtet att sprida gödsel under 

denna period (Strandmark, 2009). 

I djurtäta områden finns det risk att marken, vid spridning av gödsel, till-
förs för mycket kväve och fosfor. Det finns därför en begränsning på 
maximalt 22 kg fosfor som får tillföras per hektar och år. Har man inte 
tillräcklig areal för spridning av sin gödsel behöver man hitta ett sätt att 
föra bort överskottet. Ett alternativ kan vara att kontakta närliggande 
lantbrukare och få tillstånd att sprida det över deras åkermark (Strand-

mark, 2009). 

Rasthagar 

I djurskyddsbestämmelserna för hästar på bete står det:  

”Hästar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det 
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt” (Djurskydds-
lagen). 

För att hästen ska kunna bete sig naturligt krävs det att den har sällskap, 
möjlighet att motionera och att söka mat (Stockholmsstad, 2008). Detta 
kräver stora arealer, men då marken är dyr och eftertraktad i storstads-
områdena har rasthagarna ofta för liten areal (Bergström, 2004).  

Problemet med små hagar är att marken snabbt blir upptrampad. Detta 
problem är inte endast estetiskt, utan orsakar även ett större näringsläck-
age då det finns färre växter som kan ta upp näringen i gödseln (Stock-
holmsstad, 2008). Hur stora hagar som behövs för att bevara växttäcket 
intakt är olika beroende på typ av mark, men en tumregel är att det be-
hövs i storleksordningen 0,1–0,5 hektar (1 000–5 000 m2) yta per häst 
(Malgeryd, 2006). 

För att minska växtnäringsläckaget bör hagarna alltså vara så stora som 
möjligt för bevaring av växttäcket. Gödsel från rasthagar bör regelbundet 
samlas upp och läggas på gödselhög (Jordbruksverket, 2006). Även åt-
gärder som växelanvändning av hagar, hårdgöring av ytorna eller an-
vändning av markstabiliserande galler kan minska läckaget (Strandmark, 

2009). 
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2.6.3. Djurskyddslagen 

Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen. Det är en 
förebyggande lag och målet är att djuren ska må bra. En grundläggande 
bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onö-
digt lidande och sjukdom (Jordbruksverket, 2010). 

Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddslagen, vilket innebär 
att de har ansvar för att formulera och uppdatera bestämmelserna som 
finns i lagen. Djurskyddslagens bestämmelser kompletteras av djur-
skyddsförordningen, föreskrifter, allmänna råd samt regler från EU 
(Jordbruksverket, 2010). 

Länsstyrelserna ansvarar sedan 1 januari 2009 för att kontrollera att djur-
skyddslagens följs. De övertog då uppgiften från kommunerna. De kan 
dessutom besluta att omhänderta djur som misskötts eller förbjuda en 
person att ha ett visst djur eller djurslag (Länstyrelserna, 2010).   

2.6.4. Tillstånd för verksamhet med häst 

Tillstånd för verksamhet med häst krävs från länsstyrelsen då hästägaren: 

- ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till ex-
empel om du äger dem eller har dem på foder 

- hyr ut fyra eller fler hästar per år, till exempel turridningsverksamhet 

- föder upp fyra eller fler hästar per år 

- säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans 
uppfödning 

- samtidigt förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar, till exempel hyr 
ut boxplatser i ett stall. Din avsikt ska vara att det är något som 
sker samtidigt och regelbundet, det vill säga inte bara någon tillfällig 
inhysning 

- har ridskoleverksamhet 

- har yrkesmässig hästverksamhet 

Det innebär att vissa små hästgårdar inte erfordrar tillstånd (Jordbruks-
verket, 2011a). 

2.6.5. Hästpass 

Alla hästar i EU, oavsett ålder och ras, ska enligt lag ha ett hästpass som 
utfärdas av de register- och stamboksförande föreningar som är god-
kända av Jordbruksverket (ASVH, 2011). Syftet är att säkerhetsställa häs-
tens identitet, vara ett hjälpmedel för att begränsa sjukdomsspridningar 
och för att säkra att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel (Jordbruks-
verket, 2011b). 

Hästpasset ska bland annat innehålla uppgifter om ägare, härstamning 
och vaccinationer.  Uppgifter om vilket stall hästen tillhör är dock inget 
krav, vilket gör det svårt att lokalisera hästarna.  Passen ska sedan ogiltig-
förklaras och makuleras när hästen avlider. Utförandet av passet är ett 
krav och att avvikelse från detta kan ge åtal och böter, trots detta är det 
många hästar som saknar hästpass. Det är även vanligt att makuleringen 
av passen inte utförs. Detta leder till att de registrer som finns hos de 
olika föreningarna är bristfälliga (ASVH, 2011; Slottner, 2011).  

Numera ska alla hästar som får nytt pass även märkas med chip. Ett 
hästpass i kombination med att hästen är märkt gör att hästen lättare går 
att spåra (Jordbruksverket, 2011b). 
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3. RESULTAT OCH DISKUSSION  

3.1. Inventering 

3.1.1. Vallentuna 

Vid inventeringen av hästarna inom Vallentunas kommun påträffades 
503 hästar. Storleksfördelningen på gårdarna visas i tabell 4 nedan: 

 

Tabell 4: Storleksfördelningen på gårdarna i Vallentuna. 

Antal hästar: 1-5 6-15 16-25 25-50 

Antal gårdar: 14 13 6 6 

 

Det framgår av tabellen att de flesta gårdarna inom kommunen har färre 
än 15 hästar. De mindre gårdarna kontrolleras oftast inte i samma ut-
sträckning som de större och kan på så sätt lätt glömmas bort. Bidraget 
från någon enstaka häst gör inte så mycket, men slås alla bidrag från de 
mindre gårdarna ihop får de tillsammans en betydande inverkan. 

Då denna inventering endast innefattar de hästar som observerades vid 
tillfället som inventeringen ägde rum, antas detta vara ett minsta värde 
för det totala antalet hästar. Vissa gårdar kunde heller inte inventeras då 
åtkomst till dessa inte var möjlig på grund av privata vägar. Inom områ-
det ligger även Angarns träningscamp vid vilket Täby galopp tränar sina 
hästar. Anläggningen har tillstånd för att härbärge 200 galopphästar samt 
ha viss tävlingsverksamhet på området (Angarngruppen, 2011). Vid till-
fället för inventeringen var inte dessa hästar närvarande och är inte med-
tagna i beräkningen. Mörkertalet antas således vara stort vilket gör det 
beräknade värdet för antalet hästar är lägre än det verkliga.  

Det finns delade meningar om var ansvaret ligger för att utföra en inven-
tering av hästarna inom kommunen. Främsta anledningen till varför 
kommunen inte har gjort det är bristande resurser samt att de anser att 
länsstyrelsen borde ha det ansvaret då de har hand om djurskyddskon-
trollerna. En inventering anses dock vara nödvändig då Vallentuna är en 
av de hästtätaste kommunerna i Sverige.  

3.1.2. Österåker 

Utifrån kommunens uppgifter erhölls ett antal på 304 hästar i den del av 
Österåker som tillhör Åkerströmmens avrinningsområde. 
Storleksfördelningen på gårdarna visas i tabell 5 nedan: 

  

Tabell 5: Storleksfördelningen på gårdarna i Österåker. 

Antal hästar: 1-5 6-15 16-25 25-50 

Antal gårdar: 6 6 4 4 

 

Inom kommunen hade en noggrann inventering gjorts nyligen, vilket gör 
att dessa siffror antas spegla verkligheten bra. Resultatet presenterades 
tydligt i dataprogrammet Geosecma for arcGIS vilket gjorde det lätt att 
få ut de uppgifter som behövdes. Österåker är ett föredöme för andra 
kommuner och en inventering av detta slag borde göras av de övriga 
kommunerna inom Åkerströmmen. Detta då hästantalet i Åkerströmmen 
har betydande inverkan på utsläppet av kväve och fosfor.  
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3.1.3. Norrtälje 

Ur kommunens uppgifter uppskattades 43 hästgårdar ligga inom Åker-
strömmens avrinningsområde.  Multiplicerat med medelvärdet 6,8 häs-
tar/gård fås ett totalt antal på 292 hästar inom Åkerströmmen. Detta ger 
endast en approximation av antalet hästar och man vet inte om det 
stämmer överrens med det verkliga antalet.  

3.1.4. Sigtuna 

Sigtuna kommun uppskattas utifrån kommunens uppgifter ha cirka 114 
hästar. Dessa uppgifter är dock relativt gamla, senast uppdaterade 2001. 
Antalet hästar i Sverige ökar ständigt varför denna siffra antas vara högre 
i verkligheten.  

3.1.5. Sammanställning 

Det totala antalet hästar som finns i Åkerströmmens avrinningsområde 
uppskattas till cirka 1213 hästar enligt tabell 6 nedan: 

Tabell 6: Resultat av inventering av antalet hästar i Åkerströmmens av-
rinningsområde. 

Kommun Antal hästar 

Vallentuna 503 

Österåker 304 

Norrtälje  292 

Sigtuna 114 

Summa 1 213 

Detta antal bedöms vara lågt i jämförelse med det verkliga värdet då ett 
stort mörkertal finns.  

3.1.6. Kväve- och fosforbidraget 

Varje häst bidrar med cirka 50 kg kväve och nio kg fosfor per år (Ren-
man, 2010). Detta gör att hästarna i Åkerströmmen respektive Angarn 
genererar höga halter av kväve och fosfor, se tabell 7 nedan: 

Tabell 7: Antal kg fosfor och kväve hästarna genererar varje år. 

Område Antal hästar Forsfor (kg/år) Kväve (kg/år) 

Åkerströmmen 1 213 10 917 60 650 

Angarn 72 648 3 600 

Resultaten kan jämföras med hur mycket fosfor en människa genererar 
via avloppet, vilket är 0,7-1kg fosfor/person och år (Renman, 2011). 
Alltså kan bidraget av näringsämnena från hästarna i Åkerströmmen re-
spektive Angarn teoretiskt liknas med bidraget från 10 000-15 600 re-
spektive 650-925 personers orenade avlopp. Om detta rinner ut i naturen 
medför det en enorm belastning för miljön.   

3.2. Vattenanalyser 

Resultatet från laboratorieanalysen visas i tabellerna 8 och 9 nedan. Ta-
bellerna redovisar kväve- och fosforhalter i vattnet på samtliga provplat-
ser. Proverna i denna studie togs den 11 april men antas kunna jämföras 
med totalfosforhalterna från naturvårdsverkets bedömningsgrunder som 
gäller perioden maj-oktober (Tabell 2). Vid jämförelse tyder resultaten på 
att fosforhalten är ”extremt höga” (>100 μg/l) på samtliga provplatser. 
Kvävehalterna visar på bättre värden, men på vissa av provplatserna är 
de ”höga halter” (625-1250 μg/l).  
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Tabell 8: Resultat av provernas fosforhalter . 

Provplats Löst P 

(μg/l) 

Bundet P 

(μg/l) 

TOT P 

(μg/l) 

Angarn A 3 163,8 1 319,4 4 483,2 

Angarn B 134,1 202,3 336,4 

Körlinge A 103,2 218,0 321,2 

Körlinge B 153,1 157,3 310,4 

Svista 140,9 146,5 287,4 

Upprätta A 52,3 109,7 162,0 

Upprätta B 41,7 81,0 123,7 

 

 

Tabell 9: Resultat av provernas kvävehalter . 

Provplats NH4-N 

(μg/l) 

NO3-N 

(μg/l) 

NO2-N 

(μg/l) 

TOT N 

(μg/l) 

Angarn A 1,65 941,20 38,07 980,92 

Angarn B 0,97 0 0,04 1,01 

Körlinge A 0,96 4,24 2,63 7,83 

Körlinge B 0,97 40,57 3,37 44,91 

Svista 1,00 1002,10 3,92 1007,02 

Upprätta A 1,21 782,30 33,65 817,16 

Upprätta B 1,12 608,10 26,90 636,12 

 

De absolut högsta värdena för fosfor uppmättes på provplats ”Angarn 
A”. Dessa är långt över gränsen för ”extremt höga” värden av totalfosfor 
som ligger på endast 100 μg/l. Siffran som uppmättes låg på 4483,2 μg/l 
vilket är cirka 45 gånger så hög och nästan i klass med halterna för av-
loppsvatten (Renman, 2011). Ytterligare ett prov togs i detta område vil-
ket visade 4358 μg/l, vilket styrker tidigare resultat.  Även kvävehalten i 
detta prov visade ”höga halter” (625-1250 μg/l). Anledning till de höga 
halterna kan vara att hagen var väldigt liten i jämförelse med antalet häs-
tar som hölls i denna, vilket ökar mängden avföring i hagen. Dessutom 
var hagen väldigt upptrampad och saknade i stort sett helt ett växttäcke, 
antagligen även det till följd av det stora antalet hästar på liten yta, vilket 
ökar näringsläckaget.  

Värdena som uppmättes på provplats ”Angarn B” var inte lika höga som 
för ”Angarn A”. Anledning till detta kan vara att diket även vattnades 
från annat håll än endast från hagarna. Detta kan leda till en utspädning 
av vattnet, vilket gör det svårt att se påverkan från endast hästhagarna. 
Värdet för totalkvävehalten är dock extremt lågt, vilket kan ifrågasätta 
om analysen i detta fall redovisade riktiga siffror.  
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Då Angarnsjöängen ligger nedströms från provplatserna finns stor risk 
att mycket av näringsämnena läcks ut till våtmarken. För höga halter på-
skyndar tillväxten, vilket idag är ett problem i området.  

På samtliga platser uppmättes pH till värden mellan 7,25-8,04. Dessa 
värden är höga för att vara ytvatten, och liknar mer pH som fås för av-
loppsvatten. De höga värdena betyder att vattnet är väldigt välbuffrat 
och lättare att behandla. Vattnet hade även en brunaktig färg vilket tyder 
på att det innehåller mycket organiskt material. (Renman, 2011) 

Då snösmältningen började sent i år har provtagningar endast hunnit gö-
ras en gång. Fler prover hade varit önskvärt för att få ett mer noggrant 
resultat. 

 

3.3. Observationer från fältstudier 

Vid fältstudierna uppmärksammades 
att gödselhanteringen inte alltid sköt-
tes på optimalt sätt. Vad gäller förva-
ringen av gödsel fanns det brister. På 
fler ställen påträffades det överfyllda 
plattor, bland annat i Angarn se figur 
10. Det observerades även här att 
gödselstacken låg precis vid ett tak så 
att all avrinning från dessa hamnade 
rakt på gödselhögen. Då regnet faller 
rakt ner på gödeselstacken lakas nä-
ringsämnen ur, vilket gör att en helt 

taktäckt gödselhantering är att före-
dra. Helt taktäckt gödselhantering var 
dock något som var väldigt sällsynt på 
de studerade hästgårdarna.  

Under det första tillfället som vi var ute 
i Angarnsområdet påträffades en göd-
selsträng utlagd på åkern utan att vara 
varken utspridd eller nedbrukad, se 
figur 11.  Detta var den 21 mars, vilket 
är utanför vinterperioden (1 december–
28 februari), men snön låg fortfarande 
tjock på marken. Det såg dock ut som 
gödselsträngen legat där en längre tid 
vilket tyder på att hästägaren struntat i 
riktlinjerna om att gödseln ska brukas 
ner i jorden under vinterperioden. I 
näringsämnessynpunkt borde gödseln 
ha brukats ner i vilket fall som helst, då 
vinterförhållanden rådde. Det kan även 

diskuteras om denna vinterperiod bör förlängas något eller anpassas efter 
den rådande vintern.  

Rasthagarna var ofta små och upptrampade vilket ökar näringsläckaget. 
Reglerna för storleken på hagarna bör skärpas och kontroller bör göras 
om hagarna uppfyller kraven.  Enkla åtgärder som att samla upp gödsel 
från rasthagarna och lägga detta på gödselhögen borde vidtas. Även 
växelanvändning av hagarna bidrar till ett bättre utnyttjande av näringen. 

Figur 11: Gödselsträng. 

Figur 10: Överfull gödselplatta. 
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3.4. Åtgärder 

Anläggning av våtmarker kräver stora ytor. En enskild hästägare har ofta 
inte denna areal att avsätta, eller pengar till att ensam anlägga en våtmark. 
Samarbete mellan fler markägare skulle krävas. Angarnsjöängen är i sig 
en våtmark vilken har fungerat som en fälla för näringsämnen under lång 
tid, men som i dagens läge är så överbelastad att den istället riskerar att 
bli en källa för näringsämnen. Restaurering av våtmarken skulle återge 
Angarn sin funktion som näringsämnesfälla. Denna åtgärd är dyr men 
bör vidtas, inte bara utifrån näringsämnessynpunkt utan även därför att 
Angarn är en viktig häckningsplats för fåglar samt klassat som natura 
2000-område och naturreservat. Området är alltså ur fler perspektiv vik-
tigt att bevara, vilket främjar att en investering i detta fall är lönsam.  

En liknande åtgärd är att anlägga en damm som samlar fosfor. Denna är 
av mindre skala och kan anläggas i befintliga diken. En sådan damm kan 
anläggas av enskilda gårdsägare i syfte att minska fosforläckaget från går-
den. Dock hindrar denna endast att den partikelbundna fosforn kommer 
ut i vattendragen, vilket gör att anläggningen bör kombineras med filter-
teknik för att även reducera halten löst fosfor och kväve. 

Skyddszoner är en alternativ åtgärd för minskning av näringsläckaget. 
Åtgärden kräver dock att man har relativt stor yta att avsätta till detta.  

3.4.1. Åtgärdsförslag för ”Angarn A” 

Proverna från ”Angarn A” visade på ”extremt höga” halter av fosfor och 
”höga” halter kväve. Bedömning har gjorts att åtgärder för att minska 
näringsläckaget bör vidtas. En kombination mellan anläggning av en 
damm som samlar fosfor och filterteknik rekommenderas i detta fall en-
ligt följande: 

 
Figur 12: Åtgärdsförslag för ”Angarn A”. 
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1. Befintligt dike där provet ”Angarn A” togs. Marken ovan diket är 
en upptrampad hage som lutar så att ytvattnet rinner åt dikets 
håll. Diket breddas för att kunna ansamla mer ytvatten vid kraf-
tiga regn. 

2. Ett ansamlingsdike anläggs runt den större hagen för att fånga 
upp ytavrinningen från denna. Detta kopplas till föregående 
dike, nr 1. 

3. En damm som samlar fosfor byggs parallellt med ett större be-
fintligt dike, se nr 5. Vattnet från anläggningsdiket samt vattnet 
från dike 1 och 5 leds till dammen, där den partikelbundna 
fosforn sedimenterar.  

4. Vid dammens utlopp sätts filter för att reducera den lösta fosforn 
och kvävet.  

Denna åtgärd skulle samla upp mycket av det kväve och fosfor som häs-
tarna ger upphov till via gödslet. Angarnsjöängen ligger nedströms an-
samlingsdiket och dammen vilket gör att delar av näringsämnena från yt-
avrinningen i hagarna kan fångas upp innan de når våtmarken. Dessutom 
bedöms åtgärden i detta fall kunna subventioneras via miljöinvesteringar 
då de ligger nära Angarnsjöängen och påverkan anses vara betydande.  

Vid fältstudierna uppmärksammades det även att gödselhanteringen vid 
”Angarn A” var något bristfällig. Detta kan dock förbättras med mindre 
åtgäder som exempelvis: 

 Ha helt taktäckt gödselförvaring. 

 Inte överbelasta lagringskapaciteten på markplattan, utan istället 
föra bort överskottsgödslet. 

 Bruka ner gödslet när vinterförhållanden råder. 

 Samla upp träck från hagar vid extra belastade områden.  

 

3.5. Övriga synpunkter 

Reglerna för vad som verkligen gäller för hästhållning är i överlag otyd-
liga och kontrollen på om de följs är bristfällig. Resursbrister gör att 
myndigheterna endast åker ut vid klagomål, vilket gör att många fel aldrig 
upptäcks. Det leder till att hästägarna slarvar och åtgärder, som varken är 
svåra att genomföra eller kostar mycket, inte utförs. Speciellt mindre går-
dar missas i kontrollerna, då man lägger resurserna på de stora kända 
gårdarna. Intrycket som fåtts vid frågan om vems ansvar det är att ha 
uppsikt över hästhållningen, är att de olika myndigheterna skyller ifrån 
sig på varandra. 

Har man endast några enstaka hästar behöver man inte anmäla att man 
har dem, vilket gör att kommunerna i många fall inte vet hur många häs-
tar som finns i området. Angående hästpassen har utförande och maku-
lering misskötts, vilket ger upphov till att det fullständiga antalet hästar i 
Sverige inte är känt. I dagens läge har det införts chipmärkning, som ska 
utföras på hästar direkt efter födsel. Detta leder förmodligen till att man i 
framtiden kommer ha noggrannare information om hur många hästar 
det finns av de olika raserna.  

 

4. SLUTSATSER  

Med tanke på de ”extremt höga” halterna av fosfor på alla provplatserna 
och de ”höga” halterna kväve på fyra provplatser, bedöms det att hästar-
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na i Åkerströmmen har en betydande påverkan på näringshalterna i av-
rinningsområdet. 

Åtgärder för att minska näringsläckaget vid hästhagarna i Angarn bör 
vidtas. Vi föreslår en damm som samlar den partikelbundna fosforn 
kombinerat med ett reaktivt filter som förmår att ta hand om den lösta 
andelen. Även mindre åtgärder som taktäkt gödselförvaring, föra bort 
överskottsgödsel, bruka ner gödslet samt uppsamling av träck från hagar 
är att rekommendera.  

De krav som ställs på gårdarna är otydliga och tillsynen är bristfällig. 
Detta leder till att kraven inte alltid följs helt och hållet. Reglerna är oft-
ast bra men bör tydliggöras och dessutom borde tillsyn på fler gårdar gö-
ras.  
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