
Riktlinjer vid nedgrävning av häst 
 

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett 
säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller 
mottagare, men hästar kan grävas ner på en lämplig plats om man följer kommunens 
anvisningar.  
 
Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön minimeras och inte medför risker för vatten, 
mark, växter och djur eller leda till lukt. Det är således inte bara smittskyddet som ska 
beaktas, utan även miljöaspekterna. 
 
Innan ni gräver ner hästen ska ni skicka in uppgifter till miljökontoret. Inkom med 
information om hästägarens namn och kontaktuppgifter, fastigheten som hästen 
ska grävas ner på samt ett kartutsnitt där den planerade platsen för nedgrävningen är 
markerad. Informationen skickas via e-post till  
registraturen@jokkmokk.se eller via post till: 
 
Jokkmokks kommun 
Miljökontoret 
962 85 Jokkmokk  
 
För att få gräva ned en död häst ska nedanstående kriterier vara uppfyllda: 
 

• Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som 
gör nedgrävningen olämplig. 
 

• Platsen för nedgrävning ska ligga utanför vattenskyddsområde. 
 

• Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller 
vattentäkt/dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag ska vara minst 200 
meter. Om nedgrävningsplatsen är uppströms enskild dricksvattenbrunn ska 
ytterligare skyddsavstånd hållas. Beakta marklutning och riktning för 
grundvattenströmning. 

 

• Avståndet mellan gropens botten och högsta grundvattenyta eller fast berg ska 
vara minst 1 meter. Jorden ska vara väldränerad. 

 

• Hästen får inte grävas ned i gödselstack. 
 

• Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har 
börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som 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 täckas med minst 1,5 meter packad jord för att rovdjur inte ska kunna 
komma åt kroppen. I de fall där djupet till högsta grundvattenyta eller fast berg 
förhindrar en tillräcklig grop behöver en förhöjning eller kulle bildas över graven, 
för att uppnå dessa 1,5 meter. 

 

• Marken bör vara plan och sluttningar undvikas. 
 

• Om hästen ska grävas ned på annans mark behövs markägarens godkännande. 
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