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Nedgrävning av häst 

Om din häst dör kan du få gräva ner den på din fastighet, om du följer de kommunala 

anvisningarna och gällande EU-lagstiftning. Hästen kan även skickas på destruktion 

via Svensk Lantbrukstjänst eller skicka den till något av Sveriges krematorier. Detta 

gäller dock inte om hästen haft en allvarlig smittsam sjukdom. 

 

Att tänka på vid nedgrävning 

Nedgrävning ska ske där riskerna för miljön minimeras. De processer eller metoder 

som används får inte skada vatten, luft, mark, växter eller djur och inte heller leda till 

buller eller lukt. Hästen får inte heller grävas ner på en plats med fornminnen.  

 

Val av plats ska uppfylla följande kriterier: 

 Kontrollera noggrant att ingen dricksvattenbrunn finns i 

strömningsriktningen (nedströms). Nedgrävning får inte ske inom 

vattenskyddsområde. 

 Väldränerad jord, där hästen inte får hamna under grundvattenytan. 

 Välj plats som innebär ett avstånd på ca 100 meter från närmaste vattentäkt, 

sjö, bäck eller annat vattendrag. Skyddsavståndet beror på jordart. Platsen 

ska väljas så att det inte finns risk för föroreningar av vattentäkt, grundvatten, 

vattendrag, sjö eller hav. 

 Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus. 

 Håll lämpligt avstånd till enskilda avlopp, (beror på jordart & topografi). 

 Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vis nedgrävning. 

Den grav som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas över med 

minst 1,5 meter jord. Detta innebär att för en normalstor häst bör graven vara 

ca 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup. Lösa jordlager ska finnas under 

djurkroppen. Graven ska täckas med jord så at det bildas en svag ås över 

graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret. 

 Hästkadavret får inte grävas ner i en gödselstack.

Mer information finns på Vallentuna kommuns hemsida under: ”Bygga, bo och 

miljö/Djur och lantbruk/Djur som inte är sällskapsdjur/Nedgrävning av häst”. 


