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Nedgrävning av häst 

Tyvärr så har vi våra djur bara till låns en kort tid på jorden. När tiden är inne för att avsluta 

hästens liv vill du kanske begrava hästen själv. Numera kan du begrava din häst utan tillstånd 

om du följer kommunens anvisningar. Anvisningarna är till för att minimera risken för 

olägenhet, till exempel ett förorenat vattendrag. 

Följande anvisningar gäller för nedgrävning av död häst: 
 

 För nedgrävning ska en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) 

väljas. Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen, det vill säga inte i en svacka eller 

grop. 

 Om du inte äger marken själv krävs markägarens tillåtelse. 

 Avståndet till kända vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska vara 

minst 50 m. Vid grövre jord (hög andel sand/grus) eller när marken lutar åt 

vattnet/brunnen kan avståndet behöva ökas betydligt. Tänk även på att dolda täckdiken 

kan finnas, samt att vägar och stenmurar kan verka dränerande och snabbt föra med sig 

vatten långa sträckor.  

 Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.  

 Platsen bör ligga så långt bort från bebyggelse eller plats där allmänheten har tillträde till. 

 Kontrollera att det inte finns några forn-/kulturminnen där ni tänkt gräva. 

 Gräv en ca 3,5 m djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn för att se om något 

grundvatten tränger upp. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Observera att 

det ofta är hög grundvattennivå under senvår/tidig sommar och under sen höst.  

 Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 

meter.  

 Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter 

lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden. 

 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. 

 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 och står under daglig 

tillsyn. 

 Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker. 


