
Hästkunskapsdagen: 

Hästen, miljön och fodret
Vad händer med fosforn när hästen ätit upp sin 

mat?
16 november 2022

Helena Aronsson SLU mark och miljö

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.lansstyrelsen.se/images/18.4771ab7716298ed82ba69e2a/1526068153050/greppa-naringen-230.png&imgrefurl=https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/kompetensutveckling/greppa-naringen.html&docid=r-Monc0WcXE6GM&tbnid=zZuffloL7EjlpM:&vet=10ahUKEwjKqYbWt4XjAhUNpYsKHb5eC7EQMwhDKAIwAg..i&w=230&h=190&bih=747&biw=1536&q=greppa%20n%C3%A4ringen&ved=0ahUKEwjKqYbWt4XjAhUNpYsKHb5eC7EQMwhDKAIwAg&iact=mrc&uact=8


N P K



N, P och K i gödsel från en häst, 500 kg
Jordbruksverket

Nästan all fosfor  i 
träcken

Det mesta av 
kvävet i urinen



Ögren, G., Holtenius, K. & 
Jansson, A. 2013. 
Phosphorus balance and 
fecal losses in growing 
standardbred horses in 
training fed forage-only 
diets. Journal of Animal 
Science, 91, 2749–2755

Fosforbalans i häst vid två olika foderstater

Low-P= utan tillskott av 
mineralfoder
High-P =med tillskott av 
mineralfoder



Gödseln som hamnar i hagen innebär förlorad 
resurs och risk för miljöpåverkan

Alla hagar är inte ett problem för miljön 
Rasthage/vinterhage utan bete, inget 
skydd av vegetation. Ackumulering 
istället för recirkulering. Risk för läckage

Sommarhage/beteshage, näring 
recirkulerar och marken skyddas av 
vegetation. Positiv för landskapet



Trots en liten yta totalt sett kan hästhagar ge 
en påverkan på vattenmiljön
:
Utmaningar: 
• Hästarna är ojämnt fördelade, stor lokal påverkan
• Ofta många hästar på liten yta  
• Hästar vistas ute hela året 
• Hästens tramp kan ge skador på marken
• Näring ackumuleras i rasthagar över tid



Hästar och övergödning –ett projekt med 
vatten- och jordprovtagning i häst-tätt område i 
Stockholm (Ekerö) 
(Stockholms universitet, Södertörns högskola, SLU, Balticwaters2030)

• 18 mätpunkter i diken, 
provtagningsintervall 2-3 v,
mars 2020-mars 2021

• Provtagning av jord i hagar 
med olika ”ålder”

• Särskild studie av 
mockningens betydelse



Fosfor ackumuleras i jorden på platser där
gödselbelastningen är stor

• Högre halt av fosfor i marken vid ingångar och 
toaplats

• Fosforanrikningen medför ökad risk för läckage
( tex vid ytavrinning) 

• Men äldsta hagen hade inte högst halter!



Det är när belastning sammanfaller med 
transport (vattenflöden) som den akuta 
risken uppstår 



Mockningens betydelse för minskad 
gödselbelastning i hagar
Fältstudie under 2 månader en torr vår. Hage med 2 hästar (22 
hästar/ha) mockades med grep och skottkärra med olika frekvens

Antagande: Gödsel som hamnar i hagen är direkt proportionell mot tiden 
hästen vistas där (bajsar jämnt över dygnet)

Uppsamlad gödsel av totalmängd i hagen:
• Daglig mockning: 78%

• Mockning 1 gång/vecka: 47%

• Mockning 1 gång/månad: 36%

Elsa Malmer. 2020. Är frekvent mockning av hästhagar en effektiv åtgärd mot 
fosforläckage? Examensarbete SLU/UU



Förluster av N, P och K från gödsel som 
lämnas kvar i hagen  
Fältstudie under 5 månader (dec 2020-maj  2021) norr om Uppsala. 
Nederbörd 218 mm som regn och snö 

Gödselhögar lämnades på markytan. Prover (5 
replikat) vid 12 tillfällen för analys av kvarvarande 
mängd och dess innehåll av näringsämnen: 

Efter 5 månader  återfanns:
• 67% av gödselns biomassa

• 77% av kvävet i gödseln 

• 31% av fosforn

• 12% av kalium

Aronsson et al (2022) Losses of phosphorus, potassium and nitrogen from horse 
manure left on the ground, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & 
Plant Science, 72:1, 893-901



Tydligt samband mellan mängden nederbörd 
och förluster av fosfor (ner i marken) från 
gödsel som ligger kvar i hagen 

Ackumulerad mängd regn och snö (mm)

• Mockning spelar 
roll!

• Daglig mockning 
kan spara 1,7 kg 
P och 5,5 kg K 
per häst och år



Sammanfattning

All Kväve, fosfor och kalium  i det som en vuxen häst äter hamnar i 
gödsel och urin

Gödsel som hamnar ute är en näringsresurs  som kan gå förlorad 
och bli en miljörisk

Hagens jord fångar upp fosfor, men blir mättad på sikt. I geggiga 
hagar finns också  risk att fosforrika partiklar åker med ytvatten ut i 
diken

Det är viktigt att mocka, så fort det regnar på gödselhögarna tvättas 
fosfor och även kalium ut

Daglig mockning kan spara 1,7 kg P och 5,5 kg K per häst och 
år=10% av N och P som behövs för ett hektar vete
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