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RIDSPORTENS MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN – 

Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar 

Louise Bergqvist. Självständigt arbete i miljövetenskap, 15 hp 

 
 

ABSTRACT 

Our society is facing challenges from a changing climate and environmental issues, which 

makes it important for everyone to take action for a better future. Equestrian sports, one of 

Sweden’s biggest sports, also have a part to play. The Swedish Equestrian Federation has a 

sustainability and environmental strategy since 2016, and seeks to continuously improve their 

environmental work. The present study aims to investigate how riding clubs work with two out 

of five sections presented in the strategy: Education and Operational management of stables. 

Impact from equestrian activities includes the six categories fodder, manure handling, 

electricity comsumption, transportation, horse and rider equipment. and chemicals, which, in 

this study are linked to Sweden’s environmental objective. It is clear that horses and stabling 

have significant impact on both the nearby environment and is a contributing factor to global 

warming, though the level of impact ranges depending on the type of actions taken to reduce 

the ecological footprint. A survey was conducted to find out how the Swedish riding 

associations works with environmental and climate issues, including education and the 

operational management of the categories listed above. The main finding in the survey is a 

communication gap between the Swedish Equestrian Federation and the riding associations, as 

well as a lack of knowledge of the environmental and climate impact from equestrian activities. 

 
 

SAMMANDRAG 

Alla berörs av de utmaningar som samhället står inför med miljöproblem och 

klimatförändringar, inte minst en av Sveriges största idrotter, ridsporten. Svenska 

Ridsportförbundet har sedan 2016 en miljö- och hållbarhetsstrategi, och den här studien ämnar 

ta reda på hur ridklubbar i Sverige arbetar med två utav fem verksamhetsinriktningar i 

strategin: utbildning och fortbildning samt anläggning och drift. Påverkan från 

hästverksamheter inkluderar de sex kategorierna foder, gödselhantering, elförbrukning, 

transporter, häst- och ryttarutrustning samt kemikalier, som i studien kopplas till de svenska 

miljömålen. Det står klart att hästar och stall har en betydande påverkan på lokal miljö, och 

bidrar till den globala uppvärmningen, men hur stor påverkan en hästverksamhet har varierar 

med åtgärder som görs för att minska det ekologiska fotavtrycket. En enkätundersökning 

utfördes för att ta reda på hur de svenska ridklubbarna arbetar med miljö- och klimatfrågor, 

med förankring i utbildning och fortbildning, anläggning och drift samt kategorierna nämnda 

ovan. Det som slog igenom i enkäten var en uppenbar kommunikationsbrist mellan det centrala 

ridsportförbundet och ridklubbarna, samt en betydande kunskapsbrist om vilken påverkan 

hästverksamheter har på miljön och klimatet. 
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INTRODUKTION 

En nationell ansträngning med att lösa de största miljöproblemen i Sverige påbörjades 1991 när 

riksdagen för första gången fastställde mål för miljöpolitiken (Naturvårdsverket 2018a). År 

1999 antogs de 15 miljökvalitetsmål som gäller idag plus det sista miljökvalitetsmålet som 

antogs 2005 (Naturvårdsverket 2018a). Syftet med miljökvalitetsmålen är att ge en vägledning 

för miljöarbetet i hela samhället, alltifrån myndigheter till näringslivet, och arbetet följs upp 

årligen (Naturvårdsverket 2018b). Sveriges miljömål ger också råd till hur företag kan arbeta 

med miljö- och hållbarhet (Sveriges miljömål u.å.), och därmed bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppfylls. Det är viktigt att alla delar av samhället gör vad de kan för att 

minska sin negativa påverkan på miljön, och för det krävs en gedigen arbetsinsats på både 

individuell och internationell skala. Nästan 2,5 miljoner människor i Sverige är medlemmar i 

en idrottsförening (Riksidrottsförbundet 2018), vilket ger idrotten en stor genomslagskraft. Den 

här studien fokuserar på ridsporten, en av Sveriges störst sporter. 

 
Bakgrund 

Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige med runt 500 000 utövare (SvRF 2017a), som 

inkluderar alla från hobbyryttaren som rider på ridskola en gång i veckan, till elitryttaren som 

är ute och tävlar världen över. Det är en sport för alla åldrar och de med funktionsnedsättningar, 

vilket gör att människor från alla delar av samhället har en chans att mötas och utbyta 

erfarenheter. Detta är en stor styrka och ger möjlighet till att påverka samhället till det bättre, 

vilket behövs i en värld där klimatkrisen står och knackar på dörren. Klimat och miljöarbetet är 

allas angelägenhet, och därmed har även ridsporten ett ansvar för att bidra till att minska sina 

utsläpp och miljöpåverkan. Svenska Ridsportförbundet (förkortas hädanefter SvRF) tog hösten 

2016 fram Vision 2025, som är en miljö- och hållbarhetsstrategi och beskriver hur SvRF ska 

arbeta för att skapa en framgångsrik och hållbar hästnäring. I samarbete med bland annat SvRF 

togs rapporten ”Hästen och hållbar utveckling” fram av Camilla Välimaa och Jenny Blomberg 

(2016), och den belyser flertalet viktiga aspekter inom ridsporten som ger stor miljö- och 

klimatpåverkan, samt innehåller konkreta förslag för att minska sin påverkan. På sin hemsida 

har SvRF (2017b) också samlat länkar med hur hästrelaterade verksamheter kan fortsätta med 

sitt hållbarhetsarbete. Med detta sagt så finns det vägledning för att göra ridsporten mer hållbar, 

men det saknas en helhetsbild över hur arbetet ser ut hos ridklubbarna i SvRF. För att kunna 

göra en bra analys av miljöarbetet krävs även identifiering av vilken påverkan ridklubbar har, 

och vilka utmaningar som finns för att minska miljö- och klimatavtrycket. Den här studien vill 

bidra till en helhetsbild som kan främja miljöarbete inom ridsporten. 

 
Sveriges miljömål 

I år är det 20 år sedan Sverige antog de 16 miljömål (Tab. 1) som ligger till grund för Sveriges 

arbete med att nå den biologiska aspekten av de globala målen (Naturvårdsverket 2019a). Se 

miljomal.se för definition av miljömålen. De 17 globala målen för hållbar utveckling antog 

2015, och innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling 

definierades i Brundtlandskommissionen som: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet 2012). Det finns stora utmaningar att tackla innan 

målen är uppnådda, och en fördjupad uppföljning av miljömålen visar en negativ trend för 

bland annat den biologiska mångfalden och ekosystemens återhämtning (Naturvårdsverket 

2019a). Det finns områden som visar förbättring och de inkluderar luftkvalitet och försurning, 
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men det krävs stora insatser för att alla miljömål ska uppfyllas (Naturvårdsverket 2019a). Det 

står också klart att samarbete över landsgränserna är en nyckelroll för att lyckas med att vända 

den utveckling som vi går mot i dagsläget (Naturvårdsverket 2019a). En stor del av det vi i 

Sverige konsumerar produceras utomlands, vilket gör att andra länder får utstå konsekvenserna 

från vår konsumtion (Naturvårdsverket 2019b). 

Utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen i atmosfären bidrar till en global uppvärmning av 

jorden och har en stor inverkan på vädersystem och ekosystem, som tillsammans med intensiv 

markanvändning äventyrar framtida generationers välmående (Rockström et al. 2009). 

 
Tabell 1. Sveriges miljömål. De mål som är relevanta för ridsporten är understrukna. 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk                     luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö 

  Ett rikt växt och djurliv (tillkom 2005)  
 

 

Svenska ridsportförbundet 

Svenska Ridsportförbundet bildades 1993 genom en sammanslagning av de fyra tidigare 

förbunden som var knutna till ridsporten (Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska 

Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund, Ridfrämjandet och Svenska Ponnyföreningen) 

(SvRF u.å.). I och med att Svenska Ridsportens Centralförbund bildades 1912 så finns det en 

historia som sträcker sig över mer än 100 år av förbundsverksamhet för ridsporten i Sverige 

(SvRF u.å.). Genom åren har flertalet initiativ tagits för att säkra hästens (och ponnyns) och 

ridsportens framtid i landet (SvRF u.å.), och det genomsyras i dagens värdegrund och mål 

(SvRF 2019). Förutom själva idrottandet så läggs en stor vikt på kunskapsförmedling och 

lärande, och SvRF ska representera medlemmarna när det kommer till politik samt mot 

myndigheter och samhället (SvRF 2019). Dessutom ska SvRF förmedla den nytta som 

ridsporten gör för samhället, och alla verksamheter och samarbeten ska styras från ett 

ekonomiskt, socialt och praktiskt hållbarhetsperspektiv (SvRF 2019). Det finns idag 950 

föreningar fördelade på 21 distrikt. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur ridhästverksamheter påverkar miljö- och klimat 

plus hur Sveriges ridklubbar arbetar med miljöfrågor genom utbildning och fortbildning samt 

anläggning och drift. I denna studie utgår jag ifrån påverkan på miljö och klimat från de 

svenska miljömålen, och mer precist på hur ekosystem och natur påverkas av de sex 

kategorierna foder, gödselhantering, elförbrukning, transport, utrustning och kemikalier. 

Genom att titta på dessa områden förväntas omfattning av miljö- och klimatpåverkan samt 

miljöarbete inklusive utbildning inom ridklubbarna kunna belysas. Studien ämnar även att 

identifiera svårigheter som ridklubbarna upplever begränsar detta arbete. 

• Vad har hästverksamheter för påverkan på ekologisk miljö och klimat? 

• På vilket sätt arbetar ridklubbarna för att minska sin påverkan på miljön? 

- Har ridklubbarna en hållbarhetsplan? 

- Har ridklubbarna en målformulering av miljöarbetet? 

- Integreras utbildning om hästrelaterade miljö- och klimatfrågor i ridklubben? 

- Vilka delar av ridklubbarnas verksamhet anses ha störst miljöpåverkan? 

- Hur arbetar ridklubbarna med att minska sin miljö och klimatpåverkan in om 

kategorierna foder, gödselhantering, elförbrukning, transport, hästens och ryttarens 

utrustning samt kemikalier? 

- Vilka är de största utmaningarna i klubbens miljöarbete? 

 
 

METOD 

 

Uppsatsen baseras dels på en litteraturstudie och dels på en enkätstudie. 

 
Litteraturstudie 

För litteraturstudien sökte information jag i vetenskapliga publikationer och på internet, 

rapporter och myndighetsdokument, för att utreda vilka delar av en hästverksamhet som en 

ridklubb har som kan väntas påverka miljö och klimat. De svenska miljömålen används som 

indikatorer på relevant miljöpåverkan från hästverksamheter. 

Jag använde Svenska ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi 2025 som bas för att ta 

reda på hur förbundet jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Fokus ligger 

verksamhetsinriktningarna utbildning och fortbildning samt hästanläggning och drift. 

I största möjliga mån sökte jag information om foder och gödselhantering från svenska källor 

eftersom att hästhållningen skiljer sig mycket åt mellan olika länder. 

 

Enkätstudie 

En enkätstudie genomfördes genom att en enkät med 16 frågor skickades ut via ett 

föreningsmejl till de 950 föreningar som är anslutna till SvRF. Föreningarna hade två veckor på 

sig att svara på enkäten. 

Fråga 1–8 handlade om geografisk placering, omfattning och storlek på ridklubbarna, samt 

frågor om utbildning och fortbildning. Dessa frågor var obligatoriska och besvarades således av 

alla som deltog i enkäten. Fråga 9–15 handlade om miljö- och klimatfrågor gällande anläggning 
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och drift, och därför uteslöts de ridklubbar som inte har en anläggning eller verksamhet från 

dessa frågor. Fråga 16 som handlade om utmaningar som ridklubbarna står inför för att 

förbättra sitt miljöarbete var obligatorisk. 

Jag använde enkätverktyget webbenkäter.se. Enkätens utformning baserades på SvRFs miljö- 

och hållbarhetsstrategi 2015, publikationen Hästen och hållbar utveckling av Välimaa och 

Blomgren (2016) och Lövsta stuteris miljöarbete. Innan enkäten gick ut till föreningarna 

skickades den till Camilla Välimaa och Jenny Blomberg från Hållbarhäst.se, Ann-Catrine 

Bengtsson på Svenska Ridsportförbundet och Linnea Källman från Lövsta stuteri, som gav 

återkoppling och förslag på förbättring. 

Svaren från enkäten analyserades i huvudsak med verktygen på webbenkäter.se, men Microsoft 

Excel användes även för att skapa enstaka tabeller och diagram. 

 
 

RESULTAT 

 

Litteraturstudie 

Hållbar utveckling och svensk ridsport 

För att nå en hållbar utveckling krävs det fungerande ekosystem som kan ge grund åt de sociala 

och ekonomiska aspekter som inkluderas i begreppet (Välimaa & Blomberg 2016). Ridsporten 

bidrar med positiva effekter på ekosystem, meningsfulla sociala värden och ekonomin, men det 

finns även utmaningar för att nå ett hållbart samhälle. Sett till miljöaspekterna kan hästar bidra 

till ökad biologisk mångfald och kulturmiljö, medan de stora utmaningarna ligger kring foder, 

gödsel och energianvändning (transporter och el) (Välima & Blomberg 2016, SvRF 2016) som 

ger avtryck på miljön på grund av markanvändning och utsläpp av näringsämnen och 

växthusgaser. Även konsumtionsbaserad påverkan från utrustning till häst och ryttare ger 

negativ inverkan på miljön, liksom de kemikalier som används till hästarna (Välima & 

Blomberg 2016, SvRF 2016) trots att det inte alltid ger en lika synlig påverkan på miljön. 

 
SvRF beslutade 2016 om en miljö- och hållbarhetsstrategi mot ridsport 2025, som grundar sig 

på visionen att svensk ridsport ska vara en global förebild och inspiration för sitt 

hållbarhetsarbete inom all verksamhet för häst och ryttare (SvRF 2016). Strategin ska agera 

som stöd för att möta de ekonomiska och ekologiska utmaningar som kan tänkas uppstå med 

klimatförändringar, och samtidigt öka kunskapsnivån inom dessa områden och värna om 

samhället (SvRF 2016). 
 

Hållbarhetsarbetet är uppdelat i fem verksamhetsinriktningar (SvRF 2016): 

• SvRFs serviceorganisation 

• Tävling, event och arrangemang 

• Utbildning och fortbildning 

• Hästanläggning och drift 

• Ridsporten i samhället 

Den här uppsatsen fokuserar på inriktningen utbildning och fortbildning eftersom att kunskap 

är en viktig komponent för att öka medvetenhet och motivation för en omställning till ett mer 

hållbart samhälle. För att få en bild av hur miljöarbetet fortgår i den dagliga verksamheten 

inkluderas även fokus på inriktningen hästanläggning och drift. 
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Utbildning och fortbildning 

Verksamhetsinriktningen utbildning och fortbildning syftar på att öka kunskapsnivå och 

medvetenhet på alla nivåer i SvRF, med fokus på hållbarhetsfrågor. Framförallt tränare och 

utbildningsledare ska utbildas och sprida kunskap om hållbar utveckling och hållbar ridsport 

(SvRF 2016). 

Anläggning och drift 

Fokus för verksamhetsinriktningen anläggning och drift är att samla och förmedla kunskap om 

hur verksamheter kan driva hållbara hästanläggningar. Ambitionen är även att utveckla och 

motivera klimatsmarta och hållbara lösningar för arbetsmiljö, hästen och samhället (SvRF 

2016). 

Hästverksamheter och dess miljö- och klimatpåverkan 

För att driva en anläggning med hästverksamhet krävs resurser i form av människor, pengar 

och inte minst de naturliga resurserna som till exempel foder och strömedel. Gödsel från 

hästarna ger sitt egna avtryck på miljön, liksom elanvändning och transporter till och från samt 

på anläggningen. Även hästens och ryttarens utrustning har en påverkan på miljö och klimat, 

vilket också de olika kemikalier som används på hästar har. Det finns lagar och förordningar 

som styr en del av hur en hästverksamheterna ska hantera exempelvis gödsel, och vilka 

kemikalier som är tillåtna, men ett stort ansvar ligger på den enskilda verksamheten när det 

gäller att minska sin miljö och klimatpåverkan. Nedan identifieras de miljöaspekter att ta 

hänsyn till i de följande sex kategorierna: foder, gödselhantering, elförbrukning, transport, 

utrustning och kemikalier. I tabell 2 visas även berörda miljökvalitetsmål till varje kategori. 

 
Tabell 2. Översikt av berörda miljömål i relation till kategorierna 

 

Kategori Berörda miljömål Antal 

mål 

Foder Begränsad klimatpåverkan, ett rikt växt och djurliv, ett rikt 

odlingslandskap, giftfri miljö, ingen övergödning 

Gödselhantering Begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap, ingen 

övergödning, grundvatten av god kvalitet, myllrande 

våtmarker, levande skogar, bara naturlig försurning. 

5 st 

 

7 st 

Elförbrukning Begränsad klimatpåverkan, levande sjöar och vattendrag. 2 st 

Transport Begränsad klimatpåverkan 1 st 

Utrustning Begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ett rikt växt- och 

djurliv 

3 st 

Kemikalier Giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv 2 st 
 

 

Foder 

Hästar är gräsätare och äter i naturligt tillstånd mellan 14 och 16 timmar om dagen, samtidigt 

som de rör sig över stora ytor (Välimaa & Blomberg 2016). Nuförtiden står en stor del av 

hästarna uppstallade med utfodringar 3–5 gånger om dagen, med hagvistelse i hagar under ett 

par timmar varje dag under vinterhalvåret (Kielén et al. 2018). Under sommaren är det 

vanligare att hästar får gå ute dygnet runt på bete i större flockar, men tävlingshästar står ofta 

uppstallade även under sommarhalvåret. Oavsett om en häst går ute dygnet runt, eller står på 

box den största delen av dygnet är det viktigt att den får i sig tillräckligt med grovfoder, i form 

av hö (torkat vallfoder), hösilage eller ensilage (konserverat vallfoder), för att hästen ska må 
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bra fysiskt och psykiskt (Välimaa & Blomberg 2016, Ringmark 2017). Under sommarhalvåret 

ersätts grovfodret helt eller delvis med gräs om hästen går i gräshage/på bete. Många väljer 

även att komplettera grovfodret med ett mer energirikt kraftfoder som ofta består av olika 

sädesslag som exempelvis havre och korn, eller proteinfoder av soja och/eller 

linfrökaka/rapskaka (Kielén 2018). Generellt sett behövs endast kraftfoder om energiinnehållet 

i grovfodret är för lågt, men det är viktigt att göra en foderanalys på sitt vallfoder för att 

säkerställa att hästen får i sig rätt mängd energi och mineraler (Müller 2015). 

Klimatavtryck och miljöpåverkan från hästens foder varierar beroende på var och hur fodret är 

producerat, samt vilken typ av foder hästen får (Källman 2014). Grovfoder, i form av vall, och 

kraftfoder av säd kräver jordbearbetning, gödsling, sådd och skörd, där en del av 

växtgasutsläppen sker på grund av jordbruksmaskiner (Cederberg 2009). Gödsling på åkermark 

kan ske både med mineralgödsel som har höga utsläpp av växthusgaser vid tillverkning, och 

med fast eller flytande stallgödsel från häst eller nötkreatur (Cederberg 2009). Kväve- och 

fosforläckage sker vid odling av grödor, och det gör att dessa näringsämnen hamnar i bland 

annat sjöar och hav och bidrar till övergödning som är ett stort problem i till exempel Östersjön 

(Karlsson & Wallander 2018) 

Jordbruksmaskiner drivs i regel av diesel som släpper ut koldioxid och lustgas, (Cederberg 

2009) och behöver foder transporteras ökar utsläppen av dessa växthusgaser. Vid konventionell 

odling av säd används bekämpningsmedel mot skadeinsekter och ogräs, vilket skadar den 

biologiska mångfalden (Karlsson och Wallander 2018) i odlingslandskapet. Vallodling kan 

dock bidra både till biologisk mångfald och ökad kolinlagring i jorden (Poeplau 2015, Bovin & 

Pedersen 2008). Ur miljösynpunkt är ekologisk odling bättre då det ger mindre negativ 

påverkan på växt och djurliv, och att ha hästen på naturbete (där marken ej har brukats för 

odling av säd eller vall) eller bete på åker ger tjänster till natur och klimat (Välimaa & 

Blomberg 2016). När hästen går på bete bidrar den till öppna landskap och gynnar många 

hotade insekter och växter (Välimaa & Blomberg 2016), och minimerar behovet av odlat foder. 

För att minska miljö- och klimatpåverkan från hästens foder är det fördelaktigt att odla eget 

eller köpa närproducerat foder för att minimera transporter, samt att ha ekologiskt odlat foder 

(Välimaa och Blomberg 2016). Att använda jordbruksmaskiner som drivs av biobränslen 

minskar växthusgasutsläpp, och kan göra stor skillnad i framtiden. Genom att låta hästen gå på 

bete, och helst naturbete, om det finns tillräckligt stora hagar minskar inte bara utsläpp av 

växthusgaser från produktion av fodret utan kan ha positiva effekter på ekosystemen i hästens 

närhet. Torka, som på sommaren 2018, kan i framtiden bli ett allt vanligare scenario 

(Rockström et al 2009), och det kommer att ställa högre krav på klimatanpassning och 

planering för att tackla de problem som uppstår med den sortens extremväder. 

Berörda miljökvalitetsmål Foder: begränsad klimatpåverkan, ett rikt växt och djurliv, ett rikt 

odlingslandskap, giftfri miljö, ingen övergödning. 

 
Gödselhantering 

Hästens gödsel är en tillgång, men den kan också ställa till problem om hanteringen inte går till 

på ett sätt som minimerar utsläpp av både växthusgaser och näringsämnen. Sveriges hästar 

producerar ca 10% av den totala gödselmängden från landets alla husdjur (Malgeryd & Persson 

2013), vilket gör det viktigt att ta tillvara på gödseln på ett bra sätt. Hur stallgödseln lagras är 

också en del av gödselhanteringen, och här är det näringsläckage och utsläpp av lustgas som 

ger den största påverkan (Malgeryd & Persson 2013), och då spelar även strömedel roll. Vart 
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gödseln hamnar i slutändan har naturligtvis också en betydande roll, oavsett om det hamnar på 

en åker, i hagarna eller blir till biogas. 

Huvudsakligen används torv, halm eller spån som strömedel, men trä- och halmpellets 

förekommer också i allt större utsträckning (Jordbruksverket 2018 & Bäckström 2015). Bland 

torv, halm och spån har torven en överlägsen uppsugningsförmåga, och binder även mest kväve 

vilket gör att näringsläckage i form av ammoniak till luften blir jämförelsevis litet, vilket även 

är fallet vid kompostering av gödseln (Malgeryd & Persson 2013). Spån har näst bäst 

uppsugningsförmåga följt av halm, men här är skillnaden för näringsläckage vid kompostering 

likvärdig (Malgeryd & Persson 2013). Spån och halmpellets har en uppsugningsförmåga i 

samma klass som halm (Bäckström 2015), men är mycket kompaktare och minskar andelen 

strömedel som hamnar med gödseln (Bengtsson & Martinell 2016) vilket är positivt om 

gödseln ska spridas ut på åkrar (Malgeryd & Persson 2013). 

Utvinning av torv bidrar med utsläpp av växthusgaser och utdikning av våtmarker, och på 

grund av att återbildningen av torv är väldigt långsam så klassas det inte som förnybart. Torv 

som används till strö är en liten del av den totala utvinningen, men ger likväl en påverkan på 

klimatet (Lundblad et al. 2016). Spån tillverkas i stor utsträckning av restprodukter från 

skogsbruket (Berglund och Falkhaven 2011), som ger avtryck på skogen i form av förlorad 

biologisk mångfald och markförstöring (Andersson et al. 2019). Uttag av grenar och toppar vid 

skogsbruk bidrar också till försurning av marken (Andersson et al. 2019). Dock kan 

skogsbruket i viss mån bidra till att skogen fungerar som kolsänka eftersom att växande skog 

lagrar mer kol från atmosfären än gammal skog (Andersson et al. 2019). Halm som används till 

strö är också en restprodukt, fast från jordbrukets odling av säd, se avsnittet om foder för miljö 

och klimatpåverkan. En fördel med halm är att det sällan behöver transporteras långt till 

hästanläggningen, samt att det inte behöver packas i plastförpackning vilket kräver ytterligare 

hantering (Berglund och Falkhavem 2011). Tillverkning av halm- och spånpellets kräver 

ytterligare bearbetning i form av värmebehandling och pressning (Sweden Power Chippers 

2010), vilket ökar på energiåtgången av produceringen av dessa strömedel. Vid lagring av 

gödsel är det viktigt att förhindra att lakvatten (vatten som förorenats av bakterier och 

näringsämnen) inte läcker ut i marken, eftersom att detta kan göra stor skada om det kommer ut 

i vattendrag och ner i grundvatten (Malgeryd & Persson 2013). 

Hästar som inte står uppstallade har ett mycket lägre behov av strömedel, och till häst som går 

på bete används det i princip inte. Gödseln hamnar då istället direkt på marken, och får hästen 

inget tillskott av foder så är balansen av näringsämnen bibehållen. Det finns dock ändå en risk 

för läckage av näringsämnen, framförallt om arean på hagen inte är tillräckligt stor för att klara 

av den belastning som uppstår av hästarnas tramp och nedbetning (Malgeryd & Persson 2013). 

Små rasthagar med många hästar blir lätt söndertrampade, och näringstillförseln i form av 

gödsel hög, vilket resulterar in en negativ påverkan ur miljösynpunkt eftersom att risken för 

läckage av kväve och fosfor är hög, samt att parasittrycket ökar (Malgeryd & Persson 2013). 

För att förhindra den negativa påverkan på marken bör det inte vara mer än 2,5 hästar per 

hektar (Andréewitch 2016), men i de fall som det inte är möjligt bör hagarna mockas med 

jämna mellanrum (Malgeryd & Persson 2013). 

Hästgödsel kan med fördel användas till gödsling av åkrar efter kompostering som komplement 

eller i stället för mineralgödsel, och bidrar då till ett slutet kretslopp av näringsämnen. Gödseln 

kan även användas till att skapa biogas genom rötning, och användas till förbränning för 

uppvärmning (Malgeryd & Persson 2013 & Bäskström 2014). 



10  

För att minska påverkan på miljö och klimat när det gäller gödselhantering är det flertalet 

faktorer som behöver ses över, och det kräver en helhetssyn. Transportutsläpp och 

näringsläckage kan dock anses ha störst påverkan. 

Berörda miljökvalitetsmål Gödselhantering: begränsad klimatpåverkan, ett rikt 

odlingslandskap, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, 

levande skogar, bara naturlig försurning. 

 
Elförbrukning 

En hästanläggning kräver som de flesta andra verksamheter också el, som till exempelvis till 

belysning och uppvärmning. Belysning krävs i stall och i ridhus eller ridbana, framförallt under 

vinterhalvåret, och belysning utomhus kan också vara nödvändigt (SvRF 2014). När det gäller 

uppvärmning så förekommer det oftast i personalrum och sadelkammare, men i vissa fall värms 

även stall och ridhus upp. Även vatteninstallationer för hästarnas dricksvatten kan behöva 

värmas upp för att förhindra att de fryser sönder (Svenska Ridsportförbundet 2014). 

Energibehovet på en anläggning varierar också beroende på hur stallet är uppbyggt med hänsyn 

till ventilation och isolering (Bäckström 2014). 

Den svenska elen produceras till största delen (ca 80 %) av kärnkraft och vattenkraft, följt av 

vindkraft och kraftvärme (Energimyndigheten 2018). Detta betyder att ca hälften av elen 

kommer från förnybara källor, och att utsläppen av växthusgaser är små jämfört med annan 

energi i Sverige (Energimyndigheten 2018). Kärnkraftens miljö- och klimatpåverkan kommer 

framförallt vid anrikning, vilket inte görs i Sverige (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). 

Vattenkraften har vid produktion näst intill inga utsläpp av växthusgaser, men påverkan på djur 

och natur är desto på påtaglig då fiskars vandringsvägar försvinner och vattenflöden ändras 

(HaV 2019). Dock trädde en ny lag ikraft den 1 januari 2019 som gäller vattenkraft, och den 

ska bidra till att minska de negativa effekterna av vattenkraften (HaV 2019). 

Trots att växthusgasutsläpp och miljöpåverkan är relativt små från elförbrukningen sett till 

energianvändningen (Källman 2014) så är det viktigt att effektivisera elanvändningen 

(Naturvårdsverket 2019c). Enkla åtgärder för att energieffektivisera är att enbart använda 

energisnål LED-belysning, ersätta äldre energikrävande maskiner som tvättmaskiner och 

kylskåp till nya energisnåla enheter och använda snålspolande vattenkranar (Välimaa & 

Blomberg 2016). Att fundera över hur personutrymmena värms upp och till vilken temperatur 

kan även vara värt att titta på (Källman 2014). På ett längre perspektiv kan det löna sig att se 

över isolering och ventilation för att minimera onödig värmeförlust på hästanläggningen, eller 

utforska möjligheterna till ökade ljusinsläpp (Välimaa & Blomberg 2016). Genom att välja el 

som är märkt ”Bra miljöval” kan klimatpåverkan minskas, eftersom att elen då endast får 

komma från förnybara energikällor (Naturskyddsföreningen 2019). Om elen är miljömärkt 

måste den också vara producerad på ett sådant sätt att den negativa inverkan på miljön 

minimeras (Naturskyddsföreningen 2019). 

Berörda miljökvalitetsmål Elanvändning: begränsad klimatpåverkan, levande sjöar och 

vattendrag. 

 
Transport 

Medan Sveriges elproduktion har en relativt liten del av utsläppen från energianvändningen i 

landet, så kommer en betydligt större del från transportsektorn där exempelvis alla bilar, 

lastbilar och flyg inkluderas. År 2016 stod transportsektorn för 23% av energianvändningen i 

Sverige, och 78% av detta kom från bensin och diesel, men andelen biobränsle har ökat 
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(Energimyndigheten 2018). I Källmans artikel (2014) om energianvändning och utsläpp av 

växthusgaser på svenska hästgårdar stod transporter (för foder, personer och hästar) i 9 fall av 

12 för det största procentuella utsläppet av växthusgaser som de olika gårdarna hade. Beroende 

på vilken typ av verksamhet en ridklubb eller hästföretag har så varierar källorna och volymen 

på utsläppen. För en tränings och tävlingsanläggning är det troligtvis transportering av hästar 

som ger störst påverkan, medan på en ridskola så är det människornas resande (Källman 2014). 

Beroende på vart verksamhetens foder är tillverkat tillkommer förutom skördemaskinernas 

utsläpp dessutom transporter av fodret, om det inte är producerat på anläggningen. 

För att minska klimatpåverkan kan man samåka till tävling, träning och anläggningen, vilket 

effektiviserar transporterna. Som tidigare nämnt är närproducerat foder att föredra, men är det 

inte möjligt så är det bra att säkerställa att råvarorna är svenska, eftersom att exempelvis soja, 

som transporterats långt och odlas med stor miljöpåverkan, förekommer i vissa kraftfoder 

(Lindroth 2014). Att byta ut diesel- eller bensindrivna fordon mot fordon som drivs av 

biobränsle eller el är också ett steg mot en mer miljö- och klimatsmart transportsektor. 

Berörda miljökvalitetsmål Transport: begränsad klimatpåverkan 

 
Utrustning till häst och ryttare 

Hur mycket utrustning en häst behöver varierar med hur hästen används och hur den lever. En 

häst som bor på lösdrift, utan täcke och tränas med låg intensitet kanske endast behöver ett 

träns, en sadel och ett fåtal täcken, medan tävlingshästen som bor i stall, är klippt och tränas 

dagligen behöver en betydligt större uppsättning av utrustning. Detta är naturligtvis extrema 

exempel och det finns ett brett spektrum däremellan. Det finns en hel uppsjö av utrustning som 

en häst kan tänkas ha, varav ett par exempel är täcke, schabrak (sadelunderlägg), 

benlindor/benskydd, träns och sadel. Ryttarens utrustning inkluderar, men begränsas inte till, 

ridbyxor, tröjor, jacka, ridstövlar, handskar och ridhjälm. 

Det som kan tas i beaktning när det gäller miljö och klimatpåverkan för utrustning är 

tillverkning och material, samt mängden. Träns, sadlar och ridstövlar är till största del gjort av 

läder, som vid tillverkning har en stor inverkan på miljö och bidrar med utsläpp av 

växthusgaser (Jospeh & Nithaya 2009). Processen från det att djuret slaktas tills att lädret är 

redo att användas för produktionen av själva varan är energi- och kemikaliekrävande (Dixit 

2015). Att garva läder med krom är den vanligaste metoden (Raji et al. 2019), men det är 

möjligt att garva med vegetabiliska medel. Krom och flertalet andra kemikalier som används 

för producering av läder är skadligt för både ekosystem och människan (Dixit 2015). 

Tillverkning av läder i Europa måste ske med bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt Europeiska 

Kommissionens beslut (2013), medan det saknas liknande bestämmelser i många andra länder 

(Crona 2017). 

Den största delen av världens textilier produceras i Asien, och det är också där det största 

avtrycket från våra kläder hamnar i form av bland annat kemikalieutsläpp i vatten (Choudhury 

2014). Eftersom att processen för att tillverka textil är väldigt energikrävande, och i de stora 

tillverkningsländerna dåligt effektiviserade så sker stora utsläpp av växthusgaser till atmosfären 

(Choudhury 2014).). Då majoriteten av de kläder och andra textilprodukter tillverkas utomlands 

är påverkan inte så synlig i Sverige, utan det är produktionsländerna som får ta den stora 

smällen. Det finns även miljöpåverkan i form av utsläpp av mikroplaster till haven då 

syntetiska textilier släpper ifrån sig mikroplaster vid tvätt (De Falco et al. 2019) 

Det som konsumenten kan göra för att minska sin, och sin hästs, påverkan på miljö och klimat 

är att köpa svensk- eller europeisktillverkad utrustning, som är gjorda på naturliga material. När 
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det kommer till läder kan man försäkra sig om att lädret är vegetabiliskt garvat, och för övriga 

textilier är det bra att hålla sig till miljöcertifierade och ekologiska produkter (Välimaa & 

Blomberg 2016). Att köpa begagnad utrustning och att återvinna kläder och andra textilier är 

också bra för att göra hästhållningen mer hållbar. Att laga utrustning som har gått sönder 

istället för att köpa nytt kan vara ytterligare en åtgärd. 

Berörda miljökvalitetsmål Utrusning till häst och ryttare: begränsad klimatpåverkan, giftfri 

miljö, ett rikt växt- och djurliv 

 
Kemikalier 

Idag finns kemikalier i det flesta saker, och produkter till hästen är inget undantag. Hästar 

avmaskas för kontroll av parasiter, de schamponeras och tvättas inför tävlingar och kan behöva 

skydd mot insekter under sommaren. 
 

Däremot går det att minska på de skadliga kemikalier som används och exempel på skadliga 

ämnen som finns i hästprodukter är silverjoner som används i vissa hästschampon och 

träningskläder (Friström 2010). Silverjoner (kollodialsilver) har antibakteriella egenskaper, 

men kan ge skadliga effekter på både däggdjur och vattenlevande djur (Yu 2013). Det finns 

dock forskning som visar på att om vatten som innehåller silverjoner däremot går genom 

vattenreningsverk övergår silvret till ett tillstånd som inte är farligt för levande organismer 

(Hedberg et al. 2013). En annan kemikalie som har negativ effekt på djurlivet är ivermektin 

som finns i avmaskningsmedel, där det finns dokumenterad negativ effekt på dyngskalbaggar, 

närmare bestämt spillningslevande bladhorningar (Isaksson & Wessby 2006). 

Dyngskalbaggarna bidrar till att återföra näringen i hästbajset till marken, vilket är en del i 

ekosystemet (Isaksson och Wessby 2006). Ämnet permetrin som finns i vissa insektsmedel till 

häst har även det visats vara skadligt för vattenlevande djur som vattenskalbaggar och fiskar 

(Touaylia et al. 2019, Yang 2014), och ämnet är också mycket skadligt för katter (Boland & 

Angels 2010). 
 

Hästrelaterade kemikalieutsläpp ser i dagsläget ut att inte vara stora, men att använda så 

naturliga medel som möjligt är att föredra. Ska man använda schampo på hästen är det bäst att 

tvätta hästen där vattnet kan rinna ner i ett avlopp, och inte ner i marken. För att minimera 

negativ påverkan på insekter är det bra att endast avmaska när det finns ett behov av det, och 

sedan mocka hagarna. När det gäller insektsmedel kan man göra eget medel eller istället 

använda flugtäcke och flughuva. Kemikalieinspektionen (u.å.) rekommenderar även att alla 

preparat som innehåller kemikalier ska vara godkända för bruk, för att säkerställa att farliga 

ämnen inte ska hamna i miljön i för stor utsträckning. 

Det finns begränsat med information att hitta när det gäller olika kemikalier som används i 

olika medel till hästar, vilket gör det svårt att uppskatta den egentliga påverkan av alla 

kemikalier i miljön i relation till hästar. 

Berörda miljökvalitetsmål kemikalier: giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv 

 

Lövsta Stuteri – Ett gott exempel 

Lövsta stuteri är ett av Sveriges mest framgångsrika stuterier och bedriver såväl avel som 

tävlingsverksamhet på högsta internationell nivå. Genom den framstående position som Lövsta 

stuteri har i hästvärlden har de stort inflytande på både unga och äldre, och kan därmed fungera 

som en ledstjärna inom hållbarhetsarbetet för ridsporten. 
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År 2011 blev Lövsta stuteri världens första ISO-certifierade kombinerade tävlings- och 

avelsverksamhet (Lövsta stuteri u.å.a), och bedriver ett fortlöpande miljöarbete som innefattar 

både åtgärder i verksamheten och spridning av kunskap (Lövsta stuteri u.å.b). Deras 

övergripande mål är att ”vara ett internationellt föredöme för hur man på ett hållbart sätt kan 

driva sin hästverksamhet” (Lövsta stuteri u.å.a). Lövsta har bland annat utrett fosforläckage från 

gödsel i hagarna och har en handlingsplan för att öka den biologiska mångfalden i deras egna 

skogar (Lövsta stuteri u.å.a). De ställer krav på att deras leverantörer ska ha ett aktivt 

miljöarbete, och byter ut sin maskinpark mot eldrivna maskiner successivt (Lövsta stuteri 

u.å.a). Anläggningarna värms upp av klimatsmart bergvärme och belysningen ska på sikt 

endast bestå av LED-belysning (Lövsta stuteri u.å.a) som är betydligt energisnålare än vanliga 

lampor. Projektet Lövsta Future Challenge har ett hållbarhetspris som delas ut till verksamheter 

som har gjort en betydande insats för ett mer hållbart samhälle, antingen miljömässigt eller 

socialt. Det är ett av flera sätt som Lövsta lyfter fram och informerar om hållbarhet, och det 

börjar ge resultat ibland annat tävlingssammanhang där fler och fler evenemang siktar på att 

minska sin miljö- och klimatpåverkan. 

 

Enkätstudie 

Föreningsinformation 

Totalt svarade 41 av 950 föreningar på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 4,3%, och 

samtliga 21 distrikt är representerade. Procenten av avrundade till heltal. Mer än hälften av 

föreningarna (69%) bedriver ridskoleverksamhet, varav 20% endast lektionsverksamhet, 29% 

lektionsverksamhet och privata träningar och 20% uppger att de kombinerar 

lektionsverksamhet med träningsanläggning/tävlingsstall. 24% av föreningarna bedriver ingen 

anläggning eller verksamhet, och 7% bedriver en träningsanläggning eller tävlingsstall. Antalet 

medlemmar hos föreningarna såg ut som följande: mindre än 100 medlemmar: 32%, 100 – 200 

medlemmar: 34%, 200 – 300 medlemmar: 15%, mer än 300 medlemmar: 20%. 

 

SvRFs miljö och hållbarhetsstrategi 2025, hållbarhetsplaner och målformulering 

Cirka hälften av föreningarna (51%) svarade att de känner till SvRFs miljö och 

hållbarhetsstrategi 2025. Svaren på de följande frågorna om det finns existerande 

hållbarhetsplaner och målformulering av hållbarhetsarbetet varierade beroende på huruvida 

föreningarna kände till SvRFs strategi. Totalt svarade 32% att föreningen har en existerande 

hållbarhetsplan, 22% svarade att de håller på att ta fram, eller planerar att ta fram en 

hållbarhetsplan, medan 46% svarade att de inte har en hållbarhetsplan. Av de föreningar som 

känner till SvRFs miljö och hållbarhetsstrategi 2025 var det 23% som inte har eller planerar för 

en hållbarhetsplan, medan bland de som inte kände till strategin var det 70% som varken har 

eller planerar för en hållbarhetsplan. 

På frågan om det finns en målformulering av hållbarhetsarbetet i föreningen svarade 22% att 

det finns, 29% att de håller på att ta fram en eller planerar att göra det, och 49% att det inte 

finns. Av de som känner till SvRFs miljö och hållbarhetsstrategi 2025 var det 29% som inte har 

eller planerar för en målformulering av hållbarhetsarbetet, och av de som inte känner till 

strategin var det 70% som varken har eller planerar för en målformulering av 

hållbarhetsarbetet. 

Av de mindre klubbarna (mindre än 200 medlemmar) är det 59% som inte har en 

hållbarhetsplan, och lika stor andel som inte har en målformulering av miljö- och 

hållbarhetsarbetet. 81% har ingen undervisning om hästens och ryttarens påverkan, och 70% 

integrerar inte miljöfrågor i personalens utbildning. De klubbar som har mer än 200 
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medlemmar har motsvarande resultat: 21% har inte en hållbarhetsplan, och 29% har inte en 

målformulering av miljö- och hållbarhetsarbetet. 50% har ingen undervisning om hästens och 

ryttarens påverkan, och 36% integrerar inte miljöfrågor i personalens utbildning. 

 

Utbildning och fortbildning 

När det gällde undervisning för föreningens medlemmar angående hästens och ryttarens 

påverkan på miljö och klimat svarade 29% att de har undervisning, eller planerar att ha det i 

framtiden, medan 71% att de inte har det. På frågan gällande personalens utbildning var det 

41% som svarade att de utbildar, eller planerar att utbilda sin personal i miljöfrågor, medan 

58% inte integrerar kunskap om miljö i personalens utbildning. 

 

Anläggning och drift 

Endast de 31 föreningar som har en verksamhet i form av ridskola eller 

tränings/tävlingsanläggning inkluderas i den nedanstående delen av enkätundersökningen. 

Fråga 9 fick dock 30 svar. 

Hur stor miljö- och klimatpåverkan har ridklubbens olika delar? 

Den första frågan var hur stor miljö och klimatpåverkan föreningens olika delar har i de sex 

kategorierna foder (kraftfoder och grovfoder), gödselhantering (strö, hagar, hämtning), 

elförbrukning (belysning, uppvärmning och övrig el), transporter (till och från tävlingar och 

stallet), utrustning (häst och ryttarutrustning) och kemikalier (schampo, avmaskning och 

insektsmedel). Skalan var 1 till 5 där värdet 1 representeras av mycket liten påverkan och 5 

representerar mycket stor påverkan. Ett värde kunde väljas inom varje kategori. 

Den kategori som fick högst medelvärde var elförbrukning (2,57), följt av kemikalier (2,43), 

gödselhantering (2,23) och utrustning (2,23), medan foder ansågs ha lägst påverkan på miljö 

och klimat (2,10) (Tab. 2). Föreningarna uppskattar sin påverkan på miljö och klimat som liten 

till medel, med endast en låg andel svar på hög eller mycket hög påverkan. Se figur 1. 

 

 
Tabell 2. Svarsfrekvens på fråga 9: hur stor miljö- och klimatpåverkan har ridklubbens olika delar? 

 

 1 2 3 4 5 Medel Standardavvikelse 

Foder (kraftfoder och grovfoder) 8 15 4 2 1 2,10 0,99 

Gödselhantering (strö, hagar, hämtning) 5 16 7 1 1 2,23 0,90 

Elförbrukning (belysning, uppvärmning, övrig el 4 10 12 3 1 2,57 0,97 

Transporter (till och från tävling och stallet) 10 7 7 6 0 2,30 1,15 

Utrustning (häst och ryttarutrustning) 9 10 7 3 1 2,23 1,10 

Kemikalier (schampo, avmaskning, insektsmedel) 4 12 12 1 1 2,43 0,90 
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Figur 1. Fråga 9 Hur stor miljö- och klimatpåverkan har ridklubbens olika delar? Staplarna visar medelvärde för de 

olika kategorierna. 

 

Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det 

gäller foder i dagsläget? 

En stor del av anläggningarna köper närproducerat grovfoder (77%) och 7% producerar eget 

grovfoder, medan 29% köper närproducerat kraftfoder och 58% köper svenskproducerat 

kraftfoder. En liten del av anläggningarna (12,9%) ställer miljömässiga krav på sina 

foderleverantörer och 74% arbetar aktivt för att minska fodersvinn på anläggningen. En stor 

andel (68%) uppger även att de har möjlighet att låta sina hästar gå på naturbete. Se figur 2 

nedan. Ingen av anläggningarna producerar sitt egna kraftfoder och 6% angav att de inte gjorde 

något av ovanstående. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 

 
 

 
Figur 2. Fråga 10 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det gäller 

foder i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 
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Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det 

gäller gödselhantering i dagsläget? 

Från resultaten som visas i figur 3 går det att utläsa att det som flest gör när det gäller 

gödselhantering är att mocka anläggningens hagar (84%), följt av att samarbeta med en 

jordbrukare (77%). En stor andel av anläggningarna (65%) använder strömedel från förnybara 

källor, här definierat som halm eller spån i ren form eller som pellets. Ett fåtal anläggningar 

använder gödsel till egen produktion av foder eller säd (10%), eller ställer miljömässiga krav på 

de som hämtar gödseln (13%). En anläggning uppger att deras gödsel blir till biogas, och två 

gör inget av ovanstående. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 

 
 

 
Figur 3. Fråga 11 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det gäller 

gödselhantering i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 

Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det 

gäller elförbrukning i dagsläget? 

Av anläggningarna är det hela 80% som uppger att de arbetar aktivt för att minska 

energiförbrukningen på anläggningen, 36% som endast har lågenergilampor och 29% har 

vitvaror med låg energiförbrukning (Fig. 4). En mindre andel av anläggningarna (16%) 

använder sig av en elleverantör som endast levererar grön el, och 13% gör ingen av dessa 

åtgärder. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 

 

 
Figur 4. Fråga 12 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det gäller 

elförbrukning i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 
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Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det 

gäller ridklubbens transportrelaterade utsläpp i dagsläget? 

Det mest frekventa svaret (45%) på vad ridklubbar gör för att minska påverkan från transport är 

att föreningen hjälper medlemmar med att samordna transport till tävlingar (figur 5). Cirka en 

tredjedel av föreningarna (32%) förespråkar att ta sig till deras anläggning med kommunaltrafik 

om det är möjligt, och 16% arbetar aktivt med att minska sina transportrelaterade utsläpp. Av 

de föreningar som svarade på enkäten var det en som svarade att de använder miljövänliga 

bränslen till anläggningens maskiner, men ingen som använder miljöbilar. Det var 39% som 

svarade att de inte gör något av svarsalternativen. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett 

alternativ kunde väljas. 
 

 

 

 
 

Figur 5. Fråga 13 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det gäller 

ridklubbens transportrelaterade utsläpp i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 

Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det 

gäller häst och ryttarutrustning i dagsläget? 

Majoriteten av föreningarna (90%) svarade att de i största möjliga mån försöker laga och 

återanvända den utrustning de har, och 61% förespråkar att köpa begagnad utrustning (figur 6). 

Två av föreningarna att de har miljömärkta eller miljöcertifierade klubbkläder och en ställer 

miljömässiga krav på dem utrustning som köps in till verksamheten. 10% gör inget av 

ovanstående. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 

 
 

Figur 6. Fråga 14 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan på sin anläggning när det gäller 

häst och ryttarutrustning i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 
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Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan när det gäller 

kemikaliehantering i dagsläget? 

När det gäller kemikalier var det svarsalternativen ”vi avmaskar endast våra hästar vid behov” 

och ”vi minimerar våra utsläpp av kemikalier till miljön” som ger högst svarsfrekvens på 77% 

respektive 74% (figur 7). Det var 36% som uppger att de använder miljömärkta produkter i sin 

verksamhet, och 16% som använder naturliga flugskydds- och fästingmedel. Två gör inget av 

ovanstående. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 

 

 
 

Figur 7. Fråga 15 Vad gör ridklubben för att minska sin miljö och klimatpåverkan när det gäller 

kemikaliehantering i dagsläget? Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 

Vad är ridklubbens största utmaningar för att göra sin verksamhet miljömässigt hållbar? 

Det alternativ som var den vanligaste av de största utmaningarna av svarsalternativen för att 

göra verksamheten miljömässigt hållbar var brist på tid som mer än hälften (51%) av de 41 

föreningarna valde. Även brist på ekonomiska medel (44%) och kunskap (34%) är faktorer som 

i hög grad ser ut att vara stora utmaningar. 26% angav att brist på administration var en faktor, 

medan 17% svarade brist på intresse och 15% brist på personal. Det var 12% som svarade att 

de inte hade några utmaningar, dock var det en av dessa som även angav brist på tid som en 

utmaning. Se figur 8. Frågan var en flervalsfråga och fler än ett alternativ kunde väljas. 
 

 
 

Figur 8. Fråga 16 Vad är ridklubbens största utmaningar för att göra sin verksamhet miljömässigt hållbar? 

Staplarna visar antalet svar på varje svarsalternativ. 

 

 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 
Litteraturstudie 

Hästverksamheter har utan tvekan en betydande påverkan på ekologisk miljö och på klimatet, 

varav den största påverkan kommer från jordbruket och från användning av fossila bränslen för 
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jordbruksmaskiner och transporter av både produkter, hästar och människor. Alla kategorier 

(foder, gödselhantering, elförbrukning, transport, utrustning och kemikalier) bidrar dock i 

varierande grad. 

Det finns utmaningar i arbetet för att minska miljö-och klimatpåverkan från hästanläggningar, 

men även möjligheter till att bidra till friska och fungerande ekosystem. Miljömålet begränsad 

klimatpåverkan återkommer i fem utav de sex kategorierna och växtgasutsläppen behöver 

minska, inte bara inom hästsektorn och i Sverige utan världen över för att nå Parisavtalets mål 

på en global uppvärmning under 1,5 grader (Naturvårdsverket 2018c). Utsläpp från transporter 

kan vara svåra att undvika eftersom att många stall ligger utanför tätorterna, men med 

förbättrad kollektivtrafik och en ökad medvetenhet för klimatpåverkan, i kombination med 

miljöbilar finns det verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Det som genomsyrar 

flertalet av kategorierna är att åtgärderna för lägre påverkan är att agera lokalt, och det gäller 

inte minst för utrustning som ofta produceras utomlands. Aktiva val för att minska sin egen och 

hästarnas ekologiska fotavtryck kommer att behövas, och det finns trender som visar på att 

hästnäringen är på väg framåt, Lövsta Future Challenge (Lövsta stuteri u.å.c.) är ett exempel på 

det. 

Eftersom att hästar kräver stora mängder mat och i gengäld producerar gödsel är även de 

jordbruksrelaterade miljömålen högst aktuella, och det finns bra möjligheter att vara i framkant 

för ett cirkulärt jordbruk, plus vara en tillgång i biobränsleproduktion. Det är därför viktigt att 

inte bara se de problem som hästrelaterade verksamheter för med sig, utan också den positiva 

utveckling som kan ske om en halv miljon människor börjar ändra sina vanor och ställa krav på 

en mer hållbar hästhållning. Hästens roll som planetskötare har potential, men då krävs också 

en tillbakagång till ett helhetsperspektiv för vad som är bra för både hästen, naturen och 

människan. Mer utevistelse i stora hagar minskar trycket på foder och markanvändning 

(Källman 2014), och kan dessutom bidra till friskare hästar då de får större möjligheter till att 

röra sig fritt. Beteshagar kan visa sig bli en viktig tillgång i framtiden för den biologiska 

mångfalden och bevarandearbete vilket även Garrido et al. (2019) kommit fram till. 

Den kategori som berörs av flest miljömål är gödselhantering (Tab. 2), vilket till viss del beror 

på att alla tre strötyperna är inkluderade, följt av foder och även om Sveriges jordbruk är 

jämförelsevist bra så finns det fortfarande mycket som kan bli bättre. Ett rikt växt och djurliv 

återkommer i flera kategorier och utarmningen av den biologiska mångfalden pågår i en aldrig 

tidigare skådad takt (IPBES 2019). Samtliga kategorier berör biologisk mångfald genom 

ytterligare ett eller flera miljömål (ett rikt odlingslandskap, levande skogar, levande sjöar och 

vattendrag, myllrande vårmarker), förutom transporter men dess avtryck i form av växthusgaser 

är inte oansenliga. 

 

Enkätstudie 

Generaliserbarhet av resultaten 

Ridklubbarna som svarade på enkäten arbetar med i olika grad för att minska sin miljö- och 

klimatpåverkan genom de två verksamhetsinriktningarna utbildning och fortbildning samt 

anläggning och drift. Oftast är det där tradition finns eller är ekonomiskt fördelaktigt som 

åtgärderna utförs, medan det saknas åtgärder där mer administration krävs. 

Den låga svarsfrekvensen (4,3%) gör att enkätstudien inte kan tolkas som representativ för hela 

landets ridklubbar, och därmed kan endast en diskussion föras kring de ridklubbar som har 

svarat. Varför en så liten andel av ridklubbarna har svarat på enkäten är svårt att veta, men 

Ann-Catrin Bengtsson på Svenska Ridsportförbundet sa vid ett telefonsamtal (2019-04-09) att 

gensvaret på enkätutskick till föreningar från förbundet oftast är dåligt. En anledning skulle 

kunna vara att mejlen inte kommer till rätt person, samt att en del mejladresser inte är 
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aktuella/korrekta. Andra tänkbara scenarion är att det saknas tid eller helt enkelt intresse. Det 

kan även vara så att mottagaren av enkätutskicket saknar förståelse för värdet av studien som 

föranleder enkäten, eller inte tycker att det är relevant för den egna föreningen eller 

verksamheten. Det är dock positivt att minst en förening från varje distrikt deltog i enkäten, och 

att det fanns svar från både ridskolor av olika konstellationer, så väl som tränings/tävlingsstall 

och föreningar utan egen verksamhet. Enligt SvRF (2017a) är cirka hälften av ridklubbarna i 

Sverige som bedriver ridskola, och med 68,3% som bedriver ridskolor av de som deltagit i 

studien så är denna grupp något överrepresenterad vilket kan påverka resultatet. Majoriteten av 

ridklubbarna i enkäten har mindre än 200 medlemmar, och eftersom det inte kunde hittas 

information om storleksfördelning bland Sveriges ridklubbar är det inte möjligt att dra en 

slutsats om detta har påverkat resultatet. 

 
Har ridklubbarna en hållbarhetsplan? Har ridklubbarna en målformulering av miljöarbetet? Integreras 

utbildning om hästrelaterade miljö- och klimatfrågor i ridklubben? 

Att endast ca hälften av enkätdeltagarna känner till SvRFs miljö- och hållbarhetsstrategi 2025 

visar på att det finns brist på kommunikation mellan det centrala förbundet och föreningarna, 

och kan också tyda på bristfällig uppföljning. En del av den önskade arbetsordningen i strategin 

är att verksamheterna mellan 2017 och 2019 ska inkomma med en målformulering, men det 

framgår inte vilka verksamheter som ingår. Om alla ridklubbar ska inkluderas i strategin som 

verksamheter kommer det att krävas större insatser för att nå ut med information, liksom krav 

och uppföljning för att säkerställa att åtgärder genomförs. Det är samtidigt positivt att de 

klubbar som känner till strategin har en relativt hög andel som har eller är i arbetet att ta fram 

en hållbarhetsstrategi och målformulering av hållbarhetsarbetet. 

Beroende på storlek på ridklubben (antalet medlemmar i föreningen) ser arbetet med 

hålbarhetsplaner och målformuleringar olika ut, vilket det även gör gällande utbildning och 

fortbildning. De större klubbarna med mer än 200 medlemmar ser enligt enkäten ut att ha 

kommit längre med sitt arbete inom dessa områden än de som har färre än 200 medlemmar. 

Välimaa och Blomberg (2016) menar att mindre verksamheter inte har kommit lika långt i sitt 

hållbarhetsarbete och det stämmer överens med enkätstudiens svar. 

Vilka delar av ridklubbarnas verksamhet anses ha störst miljöpåverkan? Hur arbetar ridklubbarna med 

att minska sin miljö och klimatpåverkan in om kategorierna foder, gödselhantering, elförbrukning, 

transport, hästens och ryttarens utrustning samt kemikalier? 

Resultatet från fråga 9 visade att ridklubbarna anser att det i genomsnitt är deras elförbrukning 

som har högst miljö och klimatpåverkan, men detta resultat kan inte anses stämma överens med 

hur det verkligen ser ut med tanke på att Sveriges elproduktion är ett av de renaste i världen 

(Energimyndigheten 2018). Anledningen till varför elförbrukning fick högst medeltal kan vara 

att hästanläggningar använder stora mängder el (Källman 2014), och även är en stor kostnad för 

verksamheterna. Den vanligaste åtgärden som görs är att aktivt arbeta för att minska 

energiförbrukningen, men vilka resultat som uppnås undersöks inte i den här uppsatsen. Att 

över en tredjedel av anläggningarna enbart har lågenergilampor, och att 29% har vitvaror med 

låg energiförbrukning är positivt och visar på att verksamheterna i viss mån gör fysiska 

åtgärder för att minska sin elförbrukning. Att en liten del har valt en elleverantör som endast 

levererar grön el är ett steg i rätt riktning, men det är en åtgärd som är enkel att göra behöver 

lyftas fram mer. 

Mängden kemikalier som används kan vara en faktor till varför det hamnar på näst högst 

medelvärde, men det är svårt att avgöra hur stor påverkan de kemikalier som används till hästar 

har på naturen då det saknas forskning på området. Även om permetrin (insektsmedel) och 
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ivermektin (avmaskningsmedel) har påvisat negativa effekter på djurliv och vattenmiljö så går 

det i dagsläget inte att säga exakt hur stor påverkan hästnäringen har på ekosystemen i detta 

avseende. Det är medelvärdet till trots bara två som inte gör något av alternativen på åtgärder i 

enkäten, och det ger en indikation på att verksamheterna har ett visst mått av medvetenhet om 

kemikalieutsläpp. Dock skulle det behövas mer forskning på hur kemikalier som används till 

hästar påverkar ekosystemen, och mer spridning av den information som finns. 

Medelvärdet för miljö- och klimatpåverkan från transporter ligger som tredje största kategori, 

med ett värde som pekar på att ridklubbarna anser att deras påverkan är relativt liten. 

Transportsektorn står för en stor del av världens växthusgasutsläpp, och även en verksamhet 

kan ha stora utsläpp på grund av lektionsryttare och besökare som tar sig till och från 

anläggningen (Källman 2014). Transporter till och från tävling räknas även med i den här 

kategorin. När det gäller transport borde kunskapsnivån ligga på en sådan nivå att ridklubbarna 

förstår vilken påverkan som transporter bidrar till, och med tanke på att det inte görs några 

kraftansträngningar av vad som kan ses av enkätsvaren borde de transportrelaterade utsläppen 

anses vara högre. Det är dock relativt varierade svar med flest antal som markerat mycket liten 

påverkan och samtidigt flest antal som svarat stor påverkan av alla kategorier. Anledningen till 

att det skiljer sig så mycket kan vara att det varierar mycket mellan ridklubbarna, vilket ändå är 

rimligt beroende på storlek och typ av anläggning. 

Utrustning och gödselhantering hamnar på samma medelvärde, med en mer koncentrerad 

fördelning av svar på gödselhantering. Detta kan bero på att gödselhanteringen är närmare till 

hands och mer påtagligt, vilket skapar en mer homogen bild av hur påverkan upplevs. De 

konsumtionsbaserade utsläppen som kommer i samband med utrustning är mer abstrakta och 

syns inte i samma utsträckning. Det som är värt att uppmärksamma inom båda dessa kategorier 

är att det finns handfasta åtgärder som i enkäten verkar ha slagit igenom, men krav på externa 

parter saknas i större utsträckning. 

Foder hade det lägsta medelvärdet av kategorierna, och den här kategorin hade relativt många 

svar på flertalet av åtgärderna sett till resten av kategorierna. Att foder skulle ha minst påverkan 

på varken miljö eller klimat är inte troligt med anledning av de stora mängder foder som 

behövs för varje häst sett över ett år. Jordbruket har stor inverkan på ekosystem och 

vattenförbrukning, samt är en stor bidragande orsak till växthusgasutsläpp. Varför ridklubbarna 

uppskattar foder till att ha en liten påverkan är svårt att säga, men troligtvis är det även här 

finns en kunskapsbrist om ämnet. 

Vilka är de största utmaningarna i klubbens miljöarbete? 

Brist på tid och ekonomiska medel uppskattas vara de största utmaningarna för en ridklubb när 

det kommer till hållbarhetsarbetet, som tillsammans med brist på kunskap kan förklara svaren i 

enkäten. Vid en omställning till en mer miljövänlig verksamhet krävs det att tid sätts undan för 

att göra utredningar och identifiera miljöbovarna, och en del åtgärder kan kräva ny teknik som 

kostar pengar. Pengar som sparas nu kan i framtiden försvinna på åtgärder som hade kunnat 

förebyggas. I vissa frågor lyser kunskapsglappet igenom, vilket inte bara påverkar anläggning 

och drift, utan i högsta grad även utbildning och fortbildning då det är svårt att utbilda om 

ämnen som det saknas kompetens i. Det kan vara en stor anledning till varför miljömässiga 

aspekter i undervisning för medlemmar och utbildning för personal inte integreras i någon 

större utsträckning. Det verkar finnas intresse, vilket är en förutsättning för att lyckas nå den 

position som SvRF siktar på i sin miljö- och hållbarhetsstrategi, men om inte administration 

och kunskap finns i tillräcklig utsträckning blir det svårt att uppnå målen. Det är viktigt att få 
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med alla ridklubbar, och eftersom det finns tydliga tendenser till att mindre ridklubbarna ligger 

efter kan det vara av värde att satsa lite extra på dem för att skapa jämlikhet. 

 
 

SLUTORD 

Att förstärka länken mellan ridsporten och Sveriges miljömål kan hjälpa till att stärka profilen 

på miljöarbetet och ge mer tyngd till de åtgärder som görs, genom att ridklubbar eller privata 

hästverksamheter blir en tydligare del i det nationella miljöarbetet. Det är också viktigt att lyfta 

fram och fortsätta stödja initiativ som Lövsta Future Challenges hållbarhetspris för att utveckla 

miljöarbetet och inspirera människor inom ridsporten. 

För att utreda hästens potential som planetskötare, och även få gensvar hos myndigheter och 

intresseorganisationer utanför hästvärlden, skulle det kunna vara av stort intresse att göra en 

utredning och värdering av ekosystemtjänster kring hästen och dess omgivning som en del av 

en samhällsekonomisk analys. Genom att göra detta går det att både belysa värdet hos hästen, 

och utreda olika alternativ för att öka värdet och samtidigt minska den negativa påverkan på 

miljön. Att ridsporten har ett högt samhällsekonomiskt värde går inte att bortse från, och 

hoppar miljöarbetet på tåget är vägen mot en hållbar utveckling inte långt borta. 

Rekommendationer till Svenska Ridsportförbundet för fortsatt arbete: 

• Utarbeta en mall för konsekvensanalys av ridklubbarnas miljö- och klimatpåverkan - 

ordna workshops distriktsvis för att samla föreningar och påbörja ett gemensamt arbete 

• Satsa på att utbilda ridklubbar i större utsträckning och öka miljöprofilen på existerande 

hästutbildningar 

• Ställ högre krav på ridklubbarna på att de ska ha en hållbarhetsplan och miljömål, men 

följ också upp detta arbete 

• Gör det lättare att vara miljövänlig, skapa ett forum där folk kan dela med sig av sina 

erfarenheter och inspirera andra 

• Arbeta för att ridklubbarna ska ställa högre krav på sina leverantörer och göra ett 

medvetet val för miljön 

• Öka samarbete och skaffa sponsorer på nationell och lokal nivå med parter som aktivt 

jobbar för miljön och klimatet 

• Ta stöd i Sveriges miljömål och använd de verktyg som finns på miljomal.se 

• Arbeta proaktivt istället för reaktivt, genom att vara förberedd kan oväntade negativa 

konsekvenser förebyggas. Klimatanpassning kan komma att spela en viktig roll i 

framtiden. 
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SUMMARY 

 

Environmental and climate impacts from equestrian sport: Environmental work among 

Swedish riding associations. 

 

Sweden has since 1999 a national framework based on the 16 environmental objectives decided 

by the government, which are founded on the ecological aspects of the global sustainability 

goals. By giving guidance to the whole society, including authorities and businesses, the 

objectives are tools to turn around the negative trends, for example on biodiversity and 

recovery of the ecosystems, as well as strengthening the positive trends. The Swedish 

Equestrian Federation (SEF) are following in these footsteps by having an environment and 

sustainability strategy (ESS) that was decided on in 2016. The ESS focuses on five areas (the 

service organisation of SEF, competitions and events, education, operational management of 

stables, equestrian sports in society) and contains all three components of sustainable 

development: ecology, society and economy. 

This study aims to explore the environmental impact from equestrian activities within the 

categories fodder, manure handling, electrical consumption, transport, equestrian equipment 

and chemicals, as well as investigate how the Swedish riding associations work with 

environmental questions regarding education and operational management of stables. A 

literature study was conducted by reading articles, official documents and finding information 

online. To study the environmental work of the riding associations I sent a survey to the 950 

associations in Sweden based on the ESS, the report “Hästen och hållbar utveckling” and the 

environmental work of Lövsta stuteri. 

Equestrian sports have valuable positive impacts on society with a high degree of integration 

between different ages and social class, and the sports also contribute to the economic 

dimension of sustainable development. The ecological dimension connected to equestrian 

sports has a large impact on the nature and ecosystems, which is both positive and negative, 

and will be explained below in the categories previously mentioned. 

Horses are originally grass eaters, meant to roam the grasslands, but most horses today are fed 

hay (dried grass) or haylage (preserved grass) with exceptions during the summer months. 

Many horses in training are also given grains in addition to hay or haylage. The production of 

fodder is agricultural, and therefore shares the environmental impact associated with food 

production. Tillage, sowing with agricultural machines and addition of nutrients are required 

for successful farming, but it affects the ecosystems and contributes to eutrophication. 

Herbicides and pesticides are also common in conventional farming, though it is harmful for a 

variety of animals and plants. Grass cultivation does however have a positive effect on 

biodiversity and carbon sequestration, especially if farmed ecologically. 

Horse manure can be an asset and used as a fertilizer or biogas but may cause issues if not 

handled properly. Nutrients, such as nitrogen and phosphorus, can leak into the water and cause 

eutrophication, and bacteria into the groundwater and make both humans and other animals 

sick. It is therefore important to muck out pastures, especially if the ground is trampled and 

lacks vegetation. Bedding in the stables also has an impact on the environment, and the three 

most common types of bedding in Sweden is shavings, peat and straw. All three types of 

bedding are by-products from other industries and have different impacts on the environment. 

Peat bedding has the best absorbency but is non-renewable as opposed to shavings and straw. 
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The environmental impact from shavings derives from the wood industries and affects 

biodiversity in the forest, and contributes to acidification of the lands and waters. The impact of 

straw is the same as for fodder as it is a by-product from agriculture. 

Electricity is needed in stables for example heating and lighting in the actual stables and 

possibly for riding arenas. The amount of electricity used on a horse farm differs depending on 

insulation and venting, as well as how people use the electrical appliances. Swedish electricity 

production has a very low level of greenhouse gas emissions (GGE) due to the use of nuclear 

power plants and renewable power sources such as water and wind power. There is still an 

impact on nature because of the land use changes connected to water power plant but a new law 

has passed to make sure the impact is minimized. 

Transport does on the other hand have significant GGE as 78% of the fuel originates from 

fossil sources. Transports only including transportation of people and horses stands for the 

highest percentage of GGE on a majority of horse farm, not including transportation of fodder, 

manure and all other products and equipment. 

Equipment for horses and riders ranges from a few articles to a full-on wardrobe, and the 

horse’s need also depends on stabling conditions and amount of work that is required of it. 

Leather is a very common material for saddles, bridles and riding boots, though the process of 

making leather can be toxic for the environment, especially in many countries outside of the 

European Union. A large amount of the textile in the world is produced in Asia, in low efficient 

factories with a high impact on both the environment and climate. These impacts are mostly not 

noticed by us, since most of the products are manufactured in other countries but the consumer- 

based emissions and environmental impact are important to consider when buying equipment. 

Chemicals that are spread in the Swedish nature from equestrian activities are mostly the ones 

we put on or feed the horses, for example anthelmintics and insect repellent. Anthelmintics 

contains ivermectin, and insect repellent may contain permethrin, both of which are poisonous 

to beetles among others. Some shampoo and workout clothes have colloidal silver in it because 

of its antibacterial properties, but it can have harmful effects on mammals and aquatic animals 

if not processed in water treatment plants. 

The result from the survey shows that approximately half of the riding associations knows of 

the EES, and about half of the associations have their own environmental plans or objectives, 

which shows that the SEF is lacking in communicating the EES to the riding associations. 

Most of the associations do not offer education regarding the environment issues related to 

equestrian activities to their employees or members. The results also show a significant 

difference between the smaller associations (<200 members) and the bigger, which is not very 

surprising since smaller associations usually have less means to work with environmental 

issues. The riding associations asses their own impact on the environment and climate in 

average as low to medium-low in all six categories, with the highest average on electrical use 

which scored 2.57 out of 5. Chemicals (2.43/5) were rated as second followed by manure 

handling (2.23/5) and equipment (2.23/5) while fodder (2.10/5) was considered having the 

lowest environmental impact. These results were quite different from what was expected, 

especially since electricity production has such a low environmental impact in Sweden, 

whereas the ecological footprint of agriculture is relatively extensive (though low by 

international standards). The survey also shows that multiple actions are being undertaken to 

reduce the environmental impact and GGE, though many of these may be done because it is the 

most economical option, as the actions that require more effort had a lower response rate. 
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The three most common obstacles for becoming more environmentally friendly is time, money 

and knowledge, and therefor should the focus for future action lay within these areas. 

Especially important is increasing the knowledge of simple acts that makes difference, but also 

on how the equestrian world contributes to both the environmental issues and positive effect 

and solutions. This might also act as a catalyst to solve the time and money issues, as well for 

the environmental work within the whole equestrian community. The result of the survey 

cannot be regarded as representative for all the riding associations in Sweden because of the 

low response rate, but it does give some indication as to what problems they are facing, and 

what is being done. That being said, there are a lot of ongoing operations being done to make 

riders and other people interested in horses more environmentally aware, such as Lövsta Future 

Challenge sustainability award and an environmentally certified events and competition. The 

challenge is to have environmental sustainability in every level, from international events and 

the SEF to local riding associations and small enterprises, and it will take time but there is no 

time better to start than now. 
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4. Granback, Jesper. 2018. Återförvildning (rewilding) som naturvårdsmetod i Europa. (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom, UU. 

5. Klostermann, Emelie. 2018. Dumpning och återvinningscentralers tillgänglighet: En undersökning om samband mellan 

dumpningar av skräp och återvinningscentralers tillgänglighet i svenska kommuner. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson, UU. Stefan Hållberg och Britta Lönn, stiftelsen Håll Sverige Rent. 

6. Simonsson, Jennifer. 2018. Möjligheter och hinder för produktion av blandskog i södra Sverige. (15 hp). Handledare: 

Karin Bengtsson, UU. 

7. Björkenstig, Caroline. 2019. Analysresultat från enskilda brunnar på Gotland: Tillgängliggörande och 

användningsområden. (15 hp). Handledare: Roger Herbert, UU och Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotland. 

8. Lundgren, Elida. 2019. Evaluating camera monitoring of breeding seabirds. (15 hp). Handledare: Anders Nissling, UU 

och Jonas Hentati-Sundberg, SLU. 

9. Plötz, Pauline. 2019. The role of biogas in the energy transition on Gotland. (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist, 

UU. 

10. Louise Bergqvist . 2019. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan: Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar. (15 hp), 

Handledare: Karin Bengtsson, UU. 
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