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(Plats för miljö- och energikontorets stämpel) 

Ifylld ansökan skickas till: 
  

Dalslands miljö &  
energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 

 
 

Ansökan om nedgrävning av hästdjur 
enligt 2 kap. 27§ Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:43). 
 
Sökande 

Namn: Org.nr/personnummer: 

Adress: 

Postnummer: Ort: 

Telefon: Mobiltelefon: 

E-post: 

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats: 

Undertecknad fastighetsägare (om annan än sökande) medger att angiven häst får grävas ned på min 
mark. 
Datum: 
Namn: 

 
Uppgifter om häst 

Ange antal hästar som avses grävas ned: 

 
 Hästen har självdött, datum: …………………………………………………………………………. 

 
 Hästen är avlivad, datum: ……………………………………………………………………………… 

 
 Hästen kommer att avlivas inom kort 

 
Led hästen av någon smittsam sjukdom? 

 Ja    Nej 
 
Orsak till att hästen/hästarna avlivats/självdött: 

Kommer hästen/hästarna att grävas ned omedelbart? 

Om nej på ovanstående fråga, hur kommer hästen/hästarna att förvaras till nedgrävningen kan ske? 
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Omgivningsbeskrivning utifrån föreslagen nedgrävningsplats 
Avstånd från stallar: Avstånd till hus och allmän bebyggelse: 

Avstånd till vatten om 
avståndet är mindre än 
200 meter 

Avståndet till närmaste enskilda vattentäkt är…………………………meter 
 
Typ av vattentäkt……………………………………………………………………………….. 
 
Avståndet till närmaste vattendrag är………………………………………meter 
 
Typ av vattendrag……………………………………………………………………………… 

Om vattentäkt finns inom 150 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från 
vattentäkten 
 
Jordart  Morän  Lera  Sand  Annat ……………………………… 
Markförhållanden (plant underlag, i sluttning, typ av mark) 

 
Övrigt 

 

Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats (t.ex om det finns något skyddsvärt 
så som fornlämningar, stenmurar, äldre träd). 
 

 
Information 
 

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en 
steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning.  
- Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur 
 

 
Avgift 

 

Avgift tas ut med stöd av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och kommunfullmäktiges 
beslutade taxa för livsmedel- och foderkontroll. 

 
Anvisningar 
1. Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen. 
2. Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattendrag eller vattentäkt bör vara minst 200 

meter samt ej inom hemfridszon (tomt). 
3. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. En bra 

placering är på en hög punkt (kulle). 
4. Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt. 
5. Jordarten bör vara sand, grus eller morän, men det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av 

lera eller slit. 
6. Man kan med fördel lägga på extra jord så att det bildas en kulle, detta eftersom det senare kommer 

sjunka undan vilket gör att en grop riskerar att bildas. 

Bilagor som ska bifogas  
1 
 

Karta över föreslagen nedgrävningsplats som ska innehålla: 
• Markering på föreslagen plats 
• Markering av vattenbrunnar, diken och vattendrag inom 200 meter 
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Behandling av personuppgifter 
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 
25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges 
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt 
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

 
 
 
Underskrift 
Ort: Sökandens underskrift: 

Datum: Namnförtydligande: 

 


	Undertecknad fastighetsägare (om annan än sökande) medger att angiven häst får grävas ned på min mark.
	Namn:

