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Punkter som tas upp 

1. Varför har vi denna dag? 
2. Vad är som tagits upp? Vad är det som saknas och 

önskas i olika former?
3. Satsning inom miljövänlig hästhållning
4. Vilka stöd finns att söka?

1. Inom Landsbygdsprogrammet
2. Utanför Landsbygdsprogrammet, nationell satsning 

5. Länkar som kan vara till hjälp



1. Varför har vi denna dag? 

• För att öka kunskap, motivera och inspirera etablerade och 
blivande hästhållare om hästens miljö- och klimatpåverkan

• Att locka fler deltagare för att sprida kunskap om hästnäringens 
betydelse för den biologiska mångfalden

• För att skapa en länk mellan hästhållare, foderproducenter och 
forskare där alla har möjlighet att reflektera vad som behövs 

• Belysa möjligheterna för ryttare, hästägare och andra med 
intresse att ställa krav på hästhållare utifrån miljö och 
klimatpåverkan



2. Det som har tagits upp, Vad är det som 
saknas och önskas i olika former?

 Miljöpåverkan kopplat till
 fodrets innehåll som bidrar till näringsläckage (fosfor)
 Hagar och rast fållor

 Foder
 Näringsrik grovfoder produktion till häst 
 Krav från hästhållare 
 Rätt foderstat till din häst  

 Hästens djurskydd, miljöhänsyn och tillsynsvägledning
 Kopplat till djurens välfärd

 Viktig kunskap om smittskydd

 Vad är det som saknas? 



3. Satsning inom miljövänlig hästhållning
Det finns två olika projekt inom Greppa Näringen: 

1. Enskildrådgivning inom hästhållningen
 Miljövänlig Hästhållningsrådgivning i Uppsala län från och med januari 2022 , 

avtal med två rådgivningsföretagare, HS Konsult AB och Växa Sverige

 Fördjupande rådgivningar för Hästhållare i Uppsala län 
Modul 11B - Fosforstrategi 
Modul 14D - Översyn av dränering 
Modul 14U - Underhåll av diken, alla gårdar 
Modul 15A - Grovfoderodling 
Modul 30A - Stallmiljö och yttre miljö 
Modul 30C - Byggplanering 
Modul 42A - Betesstrategi 

2. Info och demonstration för Miljövänlig hästhållning



4.1 Vilka stöd finns att söka? Inom 
Landsbygdsprogrammet

Miljöinvesteringar att söka:

1. Våtmark - Anlägga eller restaurera en våtmark eller damm i 
odlingslandskapet
• Biologisk Mångfald - för biologisk mångfald och rekreation
• Våtmark Vattenkvalitet - eller med avrinning från odlingslandskapet

2. Förbättrad Vattenkvalitet - Vattenåtgärder i odlingslandskapet 
åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen för våra vatten, exempelvis 
minska erosion, kalkfilterbrunnar och skapa fria vandringsvägar



4.2 Vilka stöd finns att söka? Utanför 
Landsbygdsprogrammet, nationell satsning

Klimatklivet
• Stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser
Energieffektiviseringsfonden
• Stöd till åtgärder som bidrar till minskad energianvändning
Klimatpremien
• Stöd till eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW 
• Kostnadsfri rådgivning om hur företag, föreningar och privatpersoner kan 

minska sin energianvändning och klimatpåverkan kan erhållas från den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen 



5. Länkar som kan vara tillhjälp
Kompetensutveckling inom miljö och klimat område: 
Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)
Jordbruksverkets information om miljöinvesteringar: 
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/vatmarker-och-
dranering
Länsstyrelsen sida om stöd till vatten: kontakta Malin Gunnerhed Malin.Gunnerhed@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-
atgarder-i-vatten.html
Anmälan vattenverksamhet:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-
vatten/vattenverksamhet/anmalan-om-vattenverksamhet.html
Klimatklivet (naturvardsverket.se) eller kontakta Emma Ejerhed emma.c.ejerhed@lansstyrelsen.se med 
frågor
Energieffektiviseringsfonden: Bra Miljöval fonder - Bra Miljöval (bramiljoval.se)
Klimatpremien: Klimatpremie (energimyndigheten.se)
Kostnadsfri rådgivning om hur företag, föreningar och privatpersoner
Start - Energi- och klimatrådgivningen (ekrul.se)

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/kompetensutveckling-och-radgivning.html
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/vatmarker-och-dranering
mailto:Malin.Gunnerhed@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet/anmalan-om-vattenverksamhet.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/
mailto:emma.c.ejerhed@lansstyrelsen.se
https://www.bramiljoval.se/bra-miljoval-fonder/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/klimatpremie/
https://ekrul.se/


Tack!
E-post: asnaketch.woldetensaye@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 33 74
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala
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