
 

 

HÄSTGÅRDSDIAGNOS  

- näringshushållning och ökat skydd för mark och vatten 
 
 

 
Har ni problem med söndertrampade, leriga och blöta hästhagar?   

Har ni stall nära känsliga vattendrag, sjöar eller havsvikar (recipienter)? Fungerar teknik och rutiner för 
säker hantering av gödsel och god skötsel av hagmarker? Hur hanteras dag- och ytvatten?  
 
Vi hjälper er att förbättra rutiner, teknik och skötsel på hästgårdar och ridskolor. Genom att utgå från 
platsspecifika förutsättningar ser vi över hela gården och tar fram skräddarsydda förslag på åtgärder 
för att skydda mark och vatten och förbättra miljön för hästar och verksamma i stallet.  
 
Genom vårt gedigna kunnande om mark och vatten och fleråriga erfarenheter av åtgärdsarbete på 
hästgårdar vet vi att enkla åtgärder kan förbättra hela gårdens funktion samt miljön på gården och i 
intilliggande känsliga vattendrag.  

 

Hästgårdsdiagnos 

Utgångspunkten är alltid situationen och 
problemställningen i er kommun. I samråd 
formar vi en undersökning som passar för 
er. En hästgårdsdiagnos kan innehålla: 

Inventering 

- av gården och dess läge i    avrinningsområdet, 
hydrologiska och geologiska förutsättningar  

- av öppna/täckta diken, brunnar, avledning av 
vatten, närhet till recipient, hagar, trampskador, 
stående vatten, vegetation etc.    

- av näringsflöden, rutiner och teknik för 
gödselhantering, utfodring 
 

Provtagning 

- och analys av tillståndet i mark och vatten för 
bedömning av risk för näringsläckage  
 

Åtgärdsförslag 
- på platsspecifika åtgärder och stöd vid 
genomförandet 
 

Utbildning 

- Skräddarsydd utbildning av olika aktörer med 
koppling till hästnäringen 
 

Våra kompetenser 

Vi har gediget kunnande om processer i 
mark- och vattenmiljö och näringsflöden på 
gårdar.  
 
Vi arbetar med hela kedjan från inventering 
av problem till projektering och 
genomförande av åtgärder.  
 

Kontakta oss! 

Maja Granath 018-17 45 47 maja@wrs.se 
Barbro Beck-Friis 018 – 10 48 12 barbro@wrs.se 
 

WRS Uppsala AB  
Östra Ågatan 53 
753 22 Uppsala 

 

 
Vi utgår från ett helhetsperspektiv för att hitta lösningar för 

att skydda mark och vatten.  

  

Blöta, trampskadade hagar, nära diken och vattendrag utgör 

risk för jordflykt och näringsläckage.  

  
Rasthagar med tät och slittålig vegetation är det bästa för 

både hästen och miljön. Vi kan hjälpa dig en bit på vägen dit!   

 

mailto:maja@wrs.se
mailto:barbro@wrs.se

