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Julmyra Horse Center AB

• Träningscenter för trav/sporthästar

• Ca 50 personer fast boende, 50 personer arbetar på Julmyra, 5 
personer anställda på JHC. Vision om 200 boende

• Ca 230 hästar finns på Julmyra idag, vision om 500 hästar

• Travanläggningen består av 1000 m rundbana med automatiskt 
bevattningssystem, 800 m rakbana som är 10 m bred, 800 m 
sandbana för unghästträning, 500 m djupsandbana för alternativ 
träning, sandslinga varav 3 km belysta kör- och ridvägar samt 
1400 m backbana med en stigning på 35 m.



Att bo på Julmyra Horse Center 

• 13 gårdar med stall

• 10 villor

• 7 parhus med lägenheter

• 35 tomter för gård-på-gården varav 7 är bebyggda och 2 till har 
påbörjats.

• 25 villatomter

• Planering för studentboende med häst





Julmyra Horse Center – miljöarbete sedan 2008

• Fokus på näringsläckage från hästhållning från start med instruktioner 
och egenkontroll genom provtagning av Julmyrabäcken

• Gödselhanteringssystem och vad gör vi med resursen?
- biogas – för dyrt om inte värmebehov finns
- bränsle av spåndelen – granbarkborren hann före
- biokol!!??

• Haft möjligheten att arbeta projektbaserat (extern projektledare)
- Leader (landsbygdsutvecklingsprogrammet)
- biogasprojekt finansierat av Energimyndigheten
- deltagit i gödselprojekt finansierat av Jordbruksverket
- Life IP Rich Water finansierat EU och Hav



Julmyra Horse Center Life IP Rich Waters

• För mycket häst på för liten yta, dålig mark ger söndertrampade
hagar.

• Vad är problemet med leriga, blöta, söndertrampade hagar och 
obefintlig dränering/dagvattenhantering?

- Gummistövlarna fastnar 

- Risk för mugg, tappskor, skador och ständigt leriga hästar

- Foderspill

- Leder till näringsläckage från gödselhögar!!? Gäller rasthagar –
vinterförvaring av hästar…



Julmyra Horse Center Life IP Rich Waters
genomförd riskutredning gav följande handlingsplan:

• Årlig upprensning av rasthagar

• Etablering av skyddszoner

• Utbyte av dräneringssystem i hagar

• Upprätta vegetationszoner och förbättra transportvägar för dagvatten

• Anlägga retentionsdammar i anslutning till Julmyrabäcken

• Utvärdering av åtgärder

• Handbok för hästägare – blev digital, hemsida

• Demonstrationsanläggning, studiebesök



Problemområden
Erosionsproblem och näringsförluster i samband med kraftig nederbörd 
och snösmältning.



I dessa områden föreslås aktiva skyddszoner längs med rasthagarnas 
långsidor.



Verksamhet som medför risk för näringsförluster, små förutsättningar för 
naturlig retention. Rakt vattendrag och branta dikeskanter försämrar 
förutsättningarna.



Här är det viktigt att behålla vegetationen för att gynna inbromsning av 
vattnet och helst öka vegetationszonens brädd genom att stängsla om 
rasthagarnas kortsidor.



Upptrampade hagar som inte mockas, foderrester och stående vatten



Dike som ska leda bort vatten på insidan av hagen



Branta dikeskanter och staket nära vattendrag



Åtgärder – Aktiv skyddszon



Retentionsdiken – skåldiken där aktiv skyddszon på > 5 
m inte fungerar



Retentionsdamm- anläggs i eller längs med ett befintligt 

dike nära källan till höga fosforförluster



Före - bild



Vi började med underhåll av diken



Flyttade upp staket från blöta områden



Åtgärdade diken och placering av staket



Åtgärdade diken och dränering



Åtgärdat befintliga dräneringar



Åtgärdat befintliga dräneringar



Passiv skyddszon – avstånd till bäcken



Aktiv skyddszon – avstånd till bäcken



Anlagt fosfordamm juni 2017



Mars 2020



Mars 2020





Efter - bild



Att tänka på:

• Vissa åtgärder kräver tillstånd eller anmälan, kolla med din kommun 
eller länsstyrelse

• Rådgivning finns att tillgå, ex Greppa näringen >15 hästar, Leva-
samordnare

• Bidrag kan finnas för vissa åtgärder



Liten hästgård – Fallänge
Problemområden med leriga hagar
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Liten hästgård – Fallänge
Åtgärd, dränering och hårdgöra yta



Liten hästgård – Fallänge
Åtgärd, dränering och hårdgöra yta



Liten hästgård – Fallänge
Åtgärd, dränering och hårdgöra yta



Liten hästgård – Fallänge
Åtgärd, dränering och hårdgöra yta



Liten hästgård – Fallänge
Budget dränering och hårdgjord yta ca 200 m2

Grus

Slitlager 0-8 mm 13 ton 3532

Makadam 4/8 mm 12,23 ton 1859

Transport 1 1430

skatt 1993

8814

Grävning

grävmaskin 8 h 4800

etablering 1 st 750

markduk 1140

moms 1673

summa 8363

markduk byggmax 1400

dräneringsslang 120mbauhaus inkl frakt3297

Total kostnad 21874

Ca 110 kr/m2

Foderautomat och nät ca 23 000 kr

Priser inkl moms!



Liten hästgård – Fallänge
Skötsel – gärna varje dag! Minst en gång i veckan men då blir det tungt!



Mockhjälp! Det är bara att googla på mocka hagar – marknaden är med!
40 000 kr

6 500 kr



Digital handbok på webben:

Life IP Rich Waters Julmyra Horse Center

https://www.richwaters.se/vara-projekt/minskad-overgodning-fran-hastgardar/


Film i samarbete med SLU ”Bra hagar för hästen och 
miljön” undervisningsfilm för naturbruksgymnasium

https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/samverkan/goodla/filmer/bra-hagar-for-hasten-och-miljon/


Tack för mig!
Kontakta mig gärna om ni har frågor eller 
funderingar.

Carin Barrsäter

carin@julmyrahorsecenter.se

0709 43 87 28
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