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Hästgödsel – en resurs!
Lotta Karlsson

Är hästgödsel en belastning i form
av miljöfarligt avfall? Eller är gödseln en resurs i form av råvara för
biogas- eller värmeproduktion?
Under Eurohorse-mässan 2013 hölls ett seminarium om hästgödsel ordnat av i Hästföretagarna i
Göteborgs
regionen. Ordförande Maria Kjellberg
hälsade välkomna och berättade kort om föreningen.
Per Wennerberg från TecnoFarm berättade därefter om den förstudie han gjort på uppdrag av
föreningen. Per inledde med att berätta att det i
Sverige finns fler hästar än vad det finns kor, ändå
behandlas hästen inte som landsbygds- eller produktionsdjur i regelverket. 75% av Sveriges hästar
finns dock i tätortsnära områden, långt från lantbruksmiljön.
I förstudien gjordes bland annat intervjuer med
hästföretagare i Göteborgsområdet. En intressant
detalj är att nästan alla som angav att de själva
använder gödseln (på egen mark) menade att de
därför inte hade någon kostnad för att ta hand om
den. Värt att tänka på är att det ändå kostar att flytta och sprida den – kanske man till och med hyr en
maskin för spridningen?
Under förstudiearbetet häpnade Per över den
stora mängd lagar och regler som styr hästhållning och hästföretag. Ibland motsäger reglerna till
och med varandra. Han efterlyste samverkan mellan bland annat Jordbruksverket och Naturvårds
verket i dessa frågor.
En kärnfråga är om man betraktar gödsel som
avfall eller en biprodukt. Som avfall betraktat är
det nämligen miljöfarligt avfall och måste hanteras därefter, vilket är dyrt. Ser man gödseln som
biprodukt är regleringen inte lika strikt och dess
utom finns möjlighet till nytta och/eller inkomst
genom att använda gödseln för värme-, el- eller
biogasproduktion. Särskilt biogasproduktion kräver dock en ganska stor skala, ungefär en anläggning för alla Göteborgsregionens hästar. Med egna
mindre anläggningar kan man producera t.ex. värme och en del el för en större gård.
Pers råd med tanke på det omfattande regel
verket var ”Kontrollera alltid med myndigheter
innan arbete och investeringar påbörjas!”

Per Wennerberg, TecnoFarm

Nästa talare var Maria Sundin från Chalmers,
som berättade att ett examensarbete kommer att
ägnas åt detta ämne och att Chalmers samarbetar
med Hästföretagarna i Göteborgsregionen inom
flera områden.
Maria Kjellberg avslutade med att berätta att
man från föreningens sida vill gå vidare med att
kontakta investerare och bilda ett bolag för att
kunna bygga en anläggning för att ta tillvara göd/Lotta Karlsson
selns energiinnehåll.

n Hästföretagarna i Göteborgsregionen bildades 2011 och
är en ideell förening för samverkan inom hästnäringen i
Göteborgsområdet. Medlemmar är hästföretag och föreningar
som arbetar tillsammans för att bättre kunna nå resultat i olika
frågor med anknytning till hästverksamhet.
n Syftet med gödselprojektet är att finna olika alternativ för

lönsam hantering och användning av hästgödsel och att häst
gödselns energi- och näringsvärde tas tillvara på ett hållbart
sätt. Projektet ska medverka till förbättrad konkurrenskraft för
hästföretagen. Projektet helfinansieras av Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

n Läs mer på www.hastforetagarnagoteborg.se

