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Anvisningar för nedgrävning av hästkropp 
Dessa anvisningar riktar sig till dig som är privatperson och som har en eller flera hästar. De 
riktar sig inte till dig som driver kommersiell uppfödning, ridhus eller annan hästhållning i 
sådan omfattning att den skulle kunna bedömas vara jämförbar med yrkesmässig 
verksamhet. För sådan verksamhet finns information på sida 2 i detta blad. 
 
Döda hästdjur behöver omhändertas på ett säkert sätt för att inte utgöra risk för förorening 
och smitta via grund- och –ytvatten. Ett sådant omhändertagande kan fås genom att anlita 
ett kadaverhämtningsföretag. Kontaktuppgifter till företag finns på internet eller i telefon-
katalogen. Om du istället vill gräva ner det döda hästdjuret bör du vara medveten om att 
åtgärden regleras av miljöbalkens generella hänsynsregler, syftande till att förebygga 
olägenheter. Därutöver bör du också beakta de särskilda anvisningar som miljöförbundet 
lämnar nedan. 
 
Miljöbalkens generella krav 

 Den som avser att vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön (miljöbalken 2 kap 3 §). 

 För en åtgärd som tar i anspråk ett markområde ska det väljas en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön (miljöbalken 2 kap 6 §). 

 Alla som vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar 
till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den 
omfattning det kan anses skäligt (miljöbalken 2 kap 8 §). 

 
Anvisningar för nedgrävning av hästkropp 
För att underlätta för den som avser att gräva ner ett dött hästdjur lämnar miljöförbundet 
följande anvisningar. Dessa gäller i Olofströms, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner 
och bör följas vid nedgrävning av hästkropp. Om riktlinjerna följs minskar sannolikt risken 
för olägenheter för människors hälsa och miljön betydligt. 
 

1. Avståndet från nedgrävningsplatsen till enskild vattentäkt (även egen) behöver vara vara 
minst 300 m. 

2. Nedgrävning bör inte ske inom skyddsområde för vattentäkt. Nedgrävning av 
djurkroppar kan dessutom vara förbjudet enligt de lokala föreskrifterna till skydd för 
kommunens vattentäkt. Dessa kan du hitta på kommunens eller miljöförbundets hemsidor. 
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3. Avståndet till sjöar, hav och vattendrag behöver vara minst 300 m. 

4. Avstånd till bostäder, skolor och lekplatser behöver vara minst 200 m. 

5. Avstånd från djurkroppens nedre del till högsta förväntade grundvattenytan behöver vara 
minst 1 m. 

6. Djurkroppen ska inte läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter jord behöver finnas 
mellan djurkroppen och berggrunden. 

7. Djurkroppen behöver grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp 
den. Det innebär att djurkroppen behöver täckas av minst 1,5 m jord. 

8. Vid eventuell nedgrävning av mer än en hästkropp behöver avståndet vara minst 25 
meter mellan varje hästkropp. 

9. Du behöver dokumentera och förvara informationen om plats för nedgrävningen så att 
denna kan följa fastigheten vid eventuell framtida försäljning. 

Utöver ovanstående anvisningar bör du också försäkra dig om att du har markägarens eller -
ägarnas tillstånd att gräva ner djuret, om du inte själv äger den fastighet där djurkroppen ska 
grävas ner. 

 
Något om miljöförbundets tillsyn 
Om det till tillsynsmyndigheten inkommer uppgifter som gör gällande att en nedgrävning av 
en eller flera hästkroppar medför risker för människors hälsa eller miljön öppnas miljöför-
bundet ett tillsynsärende. Skulle utredningen i ärendet påvisa att det finns risk för 
olägenheter kan den som grävt eller låtit gräva ner hästkroppen föreläggas att gräva upp den 
och på annat sätt tillgodose omhändertagandet. Kostnaderna för det får den stå för som 
grävt eller låtit gräva ner hästkoppen. Vidare tar Miljöförbundet ut avgift för handläggning 
av tillsynsärendet, om risk för olägenheter bedömts föreligga. Följ därför anvisningarna 
noga, om ni väljer bort alternativet att låta hämta djurkroppen. 
 
Information till dig som bedriver hästhållning i större omfattning 
Anvisningarna ovan gäller inte i det fall där hästhållning bedrivs i en omfattning eller i ett 
sådant sammanhang att det kan liknas vid yrkesmässig verksamhet. Det kan vara ridhus-
verksamhet med tillhörande hästar, kommersiell uppfödning, hästuppfödning i sådan 
omfattning att den skulle kunna bedömas vara jämförbar med yrkesmässig verksamhet. 
 
Om verksamhet med hästhållning bedrivs i en omfattning eller i ett sådant sammanhang att 
det kan liknas vid yrkesmässig verksamhet gäller 2 kap 3 § bestämmelse om skyldighet att 
välja bästa möjliga teknik. Det innebär att nedgrävning inte bör vara något förstahands-
alternativ. De tjänster som entreprenörer utför när de hämtar och mottar kadaver ger en 
väsentligt mindre risk för smitt- och föroreningsspridning. Därför hänvisar vi istället till de 
tjänster som dessa entreprenörer erbjuder, bl a genom Svensk Lantbrukstjänst AB 
www.svensklantbrukstjanst.se och Trotjänartjänst (TT-Tjänst i Skåne AB) 
http://www.trotjänartjänst.se. 
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