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Remissvar 2015-10-14
Generella Krav på utrymme för lagring av gödsel från
djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande
verksamhet.
Hästföretagarna i Göteborg är en ideell företagarförening som består av hästföretagare
verksamma i Göteborgsregionen med kranskommuner. En storstadsregion med
uppskattningsvis ca 20000 hästar och stora centrala anläggningar med många hästar,
omfattande verksamheter och lite mark som i dag har problem med och kostnader för
hantering av gödsel, förutom miljöpåverkan.
Föreningen arbetar sen 2011 med att finna vägar för lönsam och hållbar hantering
och användning av hästgödsel och att hästgödselns energi- och näringsvärde ska
tas tillvara på ett hållbart sätt. En förstudie har gjorts med hjälp av Länsstyrelsen i
Västra Götaland som tittar på olika hanteringskedjor av hästgödsel utifrån strö, typ
av lösning för bortforsling av gödsel, typ av avsättning av gödsel som finns spridning,
jordförbättring, energiproduktion osv. Förstudien finns på föreningens hemsida http://
www.hastforetagarnagoteborg.se/godselprojektet/.
Hästföretagarna i Göteborg går nu tillsammans med Chalmers, Agroväst, Kungälv
Energi och Göteborgs Universitet vidare med en förstudie som ska konkretisera biogas
av hästgödsel. Det innebär att man förutom att hitta en affärsmässig grund för att göra
biogas av hästgödsel, också hitta en gödsel som går att röta, finna både en infrastruktur
och logistik som är möjlig att stödja produktion av biogas från hästgödsel.
Hästföretagarna i Göteborgsregionens generella synpunkt är att regler för hantering och
lagring av gödsel på ett klokt sätt ska möta och inte hindra framtiden där gödsel används
för energiproduktion.
I remissvaret deltar även branschorganisationen Hästföretagarna som är en
sammanslutning av företagare som verkar inom hästbranschen i hela Sverige och
som är en partipolitiskt och religiöst obunden, icke vinstdrivande ideell förening.
Branschorganisationen har till ändamål att aktivt driva utvecklingsarbete i för
branschen viktiga frågor, och skall verka för större förståelse för generella frågor viktiga
för hästbranschen. Hästföretagarna skall företräda hästbranschen i kontakter med det
offentliga, olika myndigheter och organisationer och medverkar i denna remiss genom
att ställa sig bakom remissvaret från Hästföretagarna i Göteborgsregionen med tillägg
under punkten 3.
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Synpunkter på reglerna för lagring av gödsel, om de ska
utformas på ett lika sätt oberoende av var jordbruksföretaget
är beläget.
1. Bör samma krav på utrymme för lagring av gödsel för djurhållande jordbruksföretag
gälla inom de utpekade nitratkänsliga områden vad gäller lagringskapacitet för
gödsel tas bort?
Hästföretagarna i Göteborgsregionen: Kraven på utrymme bör anpassas till vad
gödseln ska användas till och borde omformuleras till teknikneutrala principer
där t.ex lösningar med 0-utsläpp tillåts, det kan vara t.ex tak över lagring eller
lagring i godkänd tät behållare som möjliggör en förflyttning av gödsel för att
t.ex göra biogas.
2. Bör kraven på utrymme för lagring av gödsel vara likalydande oberoende av om
jordbruksföretaget med motsvarande djurhållning är beläget utanför eller innanför
de nitratkänsliga områdena? Dvs bör de skillnader vad gäller lagringskapacitet för
gödsel som i dag finns mellan de områden som är nitratkänsliga och de områden
som inte är nitratkänsliga tas bort?
Hästföretagarna i Göteborgsregionen: Kraven på utrymme för lagring av gödsel
bör kopplas till hur gödseln används. Om gödsel används till engergiproduktion
av t.ex biogas där färsk gödsel ska hämtas regelbundet finns inte lika stort behov
av att kunna lagra gödsel.
3. Bör det införas generella krav på utrymme för lagring av den gödsel som produceras
i en djurhållande verksamhet som inte är ett jordbruksföretag? (gräns för antal
djurenheter och tid för lagring?)
Hästföretagarna i Göteborgsregionen: Kraven bör utformas som teknikneutrala
krav på förbud mot läckage av näringsämnen, lukt eller andra miljöstörningar
från gödselupplaget. Då behövs ej lagringskrav relaterade till antal djur
eller arealer. Det skall dock finnas dokumenterad hantering av gödsel och
spridningsarealer. Antal djurenheter är ej nödvändigt.
Hästföretagarna: Kraven på lagringskapacitet på hästgödsel låser ut nya
användningsområden med hästgödsel som resurs om lagringskapaciteten
lagfästes till ett visst antal månader.
4. Bör ett generellt krav på utrymme för lagring av gödsel enbart gälla vid hästhållning
som inte sker på ett jordbruksföretag? (gräns för antal djurenheter och tid för
lagring?)
Hästföretagarna i Göteborg: Nej
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5. Bör ett generellt krav på utrymme för lagring av den gödsel som produceras i en
hästhållande verksamhet uttryckas som en i bestämmelsen avgiven tidsperiod?
(gräns för antal djurenheter och tid för lagring?)
Hästföretagarna i Göteborgsregionen: Nej
6. Bör överträdelser av föreskrifter om lagring av den gödsel som produceras i en
djurhållande verksamhet som inte är ett jordbruksföretag vara sanktionerad och på
vilket sätt? Bör man kriminalisera överträdelser av föreskrifterna? Talar Miljöbalkens
systematik för en kriminalisering av överträdelser av föreskrifterna?
Miljöskador orsakade av bristande gödselhantering bör sanktioners på samma
sätt vid all djurhållning med straff proportionella mot skadan.

Beata Ramsay
Ordförande				
Hästföretagarna i Göteborgsregionen
http://www.hastforetagarnagoteborg.se
info@hastforetagarnagoteborg.se
Aja Blomberg Andersson
Ordförande					
Hästföretagarna
http://www.hastforetagarna.se
info@hastforetagarna.se

Hästföretagarna i Göteborgsregionen
http://www.hastforetagarnagoteborg.se
info@hastforetagarnagoteborg.se

