
Oxunda hästgårdsprojekt

Oxunda hästgårdsprojekt har startat! Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder 
på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön.

Vi på WRS har fått i uppdrag att genomföra projektet åt de sex kommunerna som ingår i Oxunda vatten-
samverkan. Om du är en hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinnings-
område i någon av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Sollentuna eller Järfälla så 
kan du utan kostnad ta del av de möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar som vi kan 
erbjuda. Vi kan även hjälpa dig att komma vidare med större projekt där det finns behov av att söka 
externa pengar för att genomföra åtgärder.

Målet med projektet är att faktiska åtgärder genomförs på hästgårdar som leder till att hästhållningen 
blir mer hållbar genom att minska näringstillförseln till vattendrag och sjöar. Åtgärderna gynnar i de 
flesta fall även hästen och hästhållaren som får en bättre miljö att arbeta och vistas i.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella i projektet:
• Flytta eller förbättra foderplatser i rasthagar, flyttbara foderhäckar
• Flytta eller öka antalet grindar till rasthagar
• Förbättring av förutsättningarna för att mocka i rasthagar (hårdgjorda ytor, dränering, maskiner, 

rutiner)
• Hantering av gödsel
• Foderstatsberäkning
• Dränering av rasthagar
• Dagvattenhantering på gårdsplan och stalltak
• Skyddszoner mot vattendrag samt anpassade skyddszoner
• Skåldiken/svackdiken
• Kalkfilterdiken
• Kalkfilterbrunnar
• Fosfordammar
• Minska markpackning genom att växla mellan vinter och sommarhagar
• Tillföra material som hyttsten och spån vid foderplatser som stabiliserar marken och binder näring 
• Fler sommarhagar för att minska belastningen på hagar

Exempel på aktiviteter som ska genomföras i projektet:
• Möten/seminarier/studiebesök med teman som intresserar dig som hästhållare. Hör gärna av dig 

om du är intresserad av något specifikt ämne!
• Gårdsvisa rådgivningar där vi tittar på din gård/gården där du som hästhållare har häst/ar för att 

se vilka förbättringar som kan genomföras. Vi tittar specifikt på det du vill ha hjälp med på gården 
kopplat till hästhållningen eller kan göra en mer heltäckande vattenplan för hästgården med olika 
åtgärdsförslag.
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Mer information

https://wrs.se/oxundahastgardsprojekt/

Projektet pågår från juni 2021 till maj 2023.

Kontakta oss om ni har frågor, vill ha en gratis rådgivning, har önskemål om studiebesök eller 
teman på seminarier och möten!
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Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i 
Stockholm.


