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Riktlinjer för nedgrävning av häst
Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och vid nedgrävning:





Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet.
Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska
nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret dött. Vid låga
temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om
djurkroppen förvaras på lämplig plats (undangömd och väl täckt) och
står under daglig tillsyn.
För nedgrävning ska en torr plats med genomsläpplig jordart (sand,
grus eller morän) väljas. Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen,
dvs. inte i svacka eller grop. Se Figur 1.
Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året
ska vara minst 1meter. Om man inte vet var man har nivån kan man
göra en testgrop. I dricksvattenbrunnar ligger oftast vattenytan i
grundvattennivå. Finns det en sjö i närheten kan man uppskatta
grundvattennivån då den oftast är ungefär samma som sjöns nivå.
Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar
på återfylld grop är 1 m jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar
hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
Anvisning: Gräv en 3,5 m djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett
dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker
med minst 1,5 m jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna. Återfyll med
1,5 m jord och lägg eventuellt stora stenar på. För exempel se Figur 2.
Observera att det ofta är hög grundvattennivå under senvår/tidig
sommar och under sen höst. Grundvattenfluktuationerna är i regel
mindre i genomsläppliga jordarter som t ex sand.
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Figur 1. Lämplig placering

Figur 2. Placering av djurkropp








Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med
omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är minst
100 m. Avståndet bör helst uppgå till 200 m. Ligger närmaste
tomtgräns/fastighetsgräns inom 200 m från nedgrävningsplats krävs
grannyttrande från fastighetsägaren.
Avståndet till kända dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska
uppgå till minst 30 m.
Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund.
Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och
berggrunden.
Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att
läckage inte sker.
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