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HÄSTGÖDSELAVTAL 
Leverantör (hästhållare/stallägare) och mottagare (lantbrukare/entreprenör) av hästgödsel har 
denna dag träffat avtal om hämtning och/eller omhändertagande av hästgödsel på nedan angivna 
villkor. 

   LEVERANTÖR 
 

  
Namn: ____________________________________________________________ 
Adress: ____________________________________________________________ 
Tel.nr: ____________________ 
Org.nr: ____________________ 
Hämtningsadress: ____________________________________________________________ 
Fastighetsbeteckn: ____________________ 
Kommun: ____________________________________________________________ 
  

Regler för omhändertagande av hästgödsel 
○ Avtalet gäller omhändertagande av: 

☐  ca _____ ton/år 

☐  ca _____ m3/år 

☐  Allt som produceras 

○ Hämtning ska ske: 

☐  _____ ggr/månad  

☐  _____ ggr/år 

☐  När leverantören kallar 

○ Produktkostnad (anges exempelvis i enheten ”kr/hämtning” eller ”kr/ton”): 

☐  Gödseln är kostnadsfri  

☐  Leverantören ersätter mottagaren med _______________ 

☐  Mottagaren ersätter leverantören med _______________ 
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○ Frakt & transportkostnad: 

☐  Kostnadsfritt 

☐  Betalas av leverantören 

☐  Betalas av mottagaren 

○ Förvaringskärl (container eller dylikt): 

☐  Leverantören har eget förvaringskärl 

☐  Tillhandahålls kostnadsfritt av mottagaren 

☐  Tillhandahålls av mottagaren mot en kostnad för leverantören av _____ 
kr/månad.  

○ Leverantören bistår med hjälp vid lastning/avhämtning på följande sätt:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

○ Leverantören bifogar även foton (för att underlätta bedömning av åtkomlighet vid 
lastning/hämtning) på: 

☐  Översiktsbild på gödseln 

☐  Översiktsbild på förvaringskärl 

☐  Översiktsbild på gårdsplan 

Leverantörens försäkran om kvalitet 
Ange vilket foder och strö som används och renhetsgrad. Ange på vilket sätt kvalitetsmässigt olika 
gödselfraktioner hålls åtskilda. Ange disciplin beträffande bortsortering av skräp såsom begagnade 
hästskor, balsnören, plast, kanyler, etc. Om analys finns på gödseln, så kan den bifogas till avtalet. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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   MOTTAGARE 
 

  
Namn: ____________________________________________________________ 
Adress: ____________________________________________________________ 
Tel.nr: ____________________ 
Org.nr: ____________________ 
Fastighetsbeteckn: ____________________ 
Total spridn.areal: ____________________ 
  
 

Mottagarens försäkran om åtagande gentemot leverantören 

Ange eventuell utbytesleverans av foder och strö samt kvalitetsvillkor och ekonomiska villkor för 
detta. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Mottagarens försäkran om hantering av hästgödsel och borttransporten med 
både miljöanpassad mellanlagring och avyttring 

Ange hur gödselprodukten tas omhand med avseende på mellanlagring, spridning, förbränning, 
kompostering, rötning, mm. Vid spridning på fält ska spridningsarealer anges. Vid avyttring till 
andra användare, ange användning. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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   MELLAN OVAN NÄMNDA PARTER HAR FÖLJANDE AVTAL TRÄFFATS 

1. Gödselmottagaren upplåter _____ ha åker inom fastigheten/erna 
______________________________________________________________________  
för spridning av stallgödsel från gödselproducentens verksamhet. 

2. Mottagaren förbinder sig att från gödselproducenten årligen motta gödsel från följande 
antal djur:  

Djurslag Antal Gödselslag Mängd (ton) 
    
    
    
    
    

Summa  
 
Leverans ska ske årligen enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:79, ändrat till 
SJVFS 2005:2) om miljöhänsyn i jordbruket.  

3. Avtalet gäller i _____ år från nedan angivet datum*. Sägs inte avtalet upp senast sex 
månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med _____ år i sänder på samma 
villkor och med samma uppsägningsbestämmelser. 

Uppsägning 

Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte ena parten meddelar uppsägning minst 
en månad innan avtalstidens utgång. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna fått var sitt 

Ort: ______________________________ Ort: ______________________________ 
Datum: _______________ Datum: _______________ 
Underskrift leverantör: 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande: 
 

Underskrift mottagare: 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande: 
 

 

                                                        

* Avtalstiden ska vara minst ett år enligt Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket. 
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