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Bra hagar för hästen och miljön

Foton: Martin Olgemar och Cecilia Müller

Uppsala vattencentrums temaseminarium 9 maj 2017
Målgrupp: kommuner, länsstyrelser, hästägare, hästföretagare, hästnäringens organisationer och
rådgivningskonsulter
Plats och tid: Sal W, Ulls hus, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 9 maj 2017 kl. 9:30 till ca 16:00
Anmälan görs via http://www.slu.se/uvc/anmalan senast 2 maj. Matspecifikation anges i anmälan
(UVC bjuder alla som anmäler sig på lunch och fika). Mer information finns här:
http://www.uppsalavattencentrum.uu.se/seminarier/ Kontakta elin.widen@slu.se vid eventuella
frågor.
Mer information
Det finns ungefär 350 000 hästar i Sverige idag. Merparten av dem hålls tätortsnära, där utrymmet
för rasthagar kan vara begränsat. Leriga och upptrampade hästhagar är ett problem både för miljön
och för hästens hälsa. Det som är bra för miljön är oftast också bra för hästen. En anpassad foderstat
kan reducera fosforläckaget och minska risken för att hästen blir fet. Mockning av djurtäta hagar
minskar såväl parasitrycket som växtnäringsläckaget. Torra hagar ger bättre hovhälsa, renare hästar
samt minskar risken för växtnäringsläckage.
Temaseminariet kommer belysa vilka problem som uppstår med söndertrampade och leriga
hästhagar. Därefter inbjuder vi till diskussion i mindre grupper om på vilket sätt man kan förbättra
rasthagarnas utformning och funktion. Vad är en rimlig förväntan och vad är ett rimligt ansvar att
lägga på hästägaren, markägaren respektive kommunen? Vilka är utmaningarna för att miljöanpassa
rasthagarna och hur överbryggar vi dem?
Med den här dagen vill vi bidra till att frågan om hästhagars påverkan på växtnäringsläckaget
diskuteras med det konstruktiva syftet att det finns goda effekter att vinna med åtgärder, både för
hästens hälsa och för miljön.
Program (preliminärt)
Moderator: Gunilla Lindgren (länsstyrelsen i Uppsala län)
Näringsläckage från hästhagar – hur stort är problemet? bl.a. Helena Aronsson (SLU)
Utfodring och miljö Cecilia Müller (SLU)
Parasiter hos hästar Eva Osteman (SVA) och Eva Tydén (SLU)
Exempel på åtgärder bl.a. Eva Salomon (RISE, tidigare JTI) och Carin Barrsäter (Julmyra gård)
Hur arbetar kommunerna? bl.a Camilla Winqvist (Heby kommun)
Ekonomiskt stöd till åtgärder och kunskapsspridning

