
 

 

  
  

  

 

 

 

 

  

Så här går det till 

1. Meddela miljöförvaltningen 
Meddela oss gärna skriftligt via epost eller brev. 
Om det är en planerad avlivning är det bra om du 
kontaktar oss så tidigt som möjligt. Vi behöver ha 
följande information från dig: 

- Karta med fastighetsbeteckning och vald 
plats. Kartan kan du enkelt skriva ut på 
www.molndal.se. 

- När du vill gräva ned djuret. 
- Anledningen till att djuret har avlidit. 
- Information om hur du säkerställer att 

nedgrävningen kan ske utan risk för smitta 
eller lukt (se nästa sida). 

2. Eventuellt besök 
Ibland kan vi behöva göra ett platsbesök för att 
bedöma om platsen är lämplig. Vi kontaktar dig i 
så fall innan vi kommer ut. 

3. Du får ett skriftligt svar 
När vi har utrett att platsen är lämplig får du ett 
skriftligt svar från oss och får gräva ned djuret. 
 

När en häst avlivas eller går bort kan du få gräva ned den på din fastighet, men nedgrävning får 
inte ge upphov till risk för smittspridning eller lukt. Innan du gräver ned hästen behöver du 
meddela miljöförvaltningen, eftersom vi ska godkänna platsen. Nedgrävningen måste ske så 
snart som möjligt efter att djuren avlidit. 

DJUR 
Information om nedgrävning av död häst  
Miljöförvaltningen 

Kontaktuppgifter 
Miljöförvaltningen 
Tel: 031 – 315 10 00 
Epost: miljo@molndal.se 
 

 

 

 

 

 



Välj rätt plats 

Omgivningen 

 Det får inte finnas risk för förorening av grundvatten och ytvatten. Du måste därför se till att
välja en plats som ger tillräckligt avstånd mellan nedgrävningsplatsen och närmsta
vattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag. Hur stort avståndet ska vara avgörs bland
annat av jordmaterial och lutning på mark, men bör aldrig vara mindre än 50 m.

 Kontrollera att det inte finns nedströms nedgrävningsplatsen.

 Du får inte gräva ned djuret inom vattenskyddsområde

 Marken ska ha dräneringsförmåga, det vill säga jordtypen ska vara genomsläpplig, till
exempel sand eller morän.

Nedgrävningsplats/graven 

 Om hästen ska grävas ned på annans markbehöver du markägarens godkännande.

 Marken ska vara så plan som möjligt för att få en jämn vattenavrinning. Undvik därför
sluttningar.

 Graven bör vara 2-5 m bred.

 Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 m jord eller annat återfyllningsmaterial. Det innebär
att för en normalstor häst att graven måste vara cirka 2,5-3 meter djup.

 Jorden som du täcker kroppen med ska packas ordentligt så att inga djur kan gräva upp
djurkroppen.

 Högsta grundvattennivån får inte under någon del av året nå högre än till en meter under
kroppen.

 Mellan djurkroppen och berggrunden ska det finnas ett jordlager på minst en meter.

 Platsen ska märkas ut till exempel med en stor sten.

Alternativ till nedgrävning 

Om du inte vill gräva ned hästen eller om det inte är möjligt att hitta en lämplig plats kan 
Svensk Lantbrukstjänst hämta kadavret. 

Information om lagar 

Mer information och lagar om animaliska biprodukter hittar du på Jordbruksverkets hemsida, 
www.jordbruksverket.se. 

https://svensklantbrukstjanst.se/

