
SATSNING MOT ÖVERGÖDNING
I 8+fjordarområdet pågår en satsning för att komma åt problemen med 
övergödning. Via projektet Vatten Värt att Värna kan föreningar få hjälp 
att söka bidrag till olika vattenvårdande åtgärder. Orust ridklubb är en av 
de som fått stöd.
På Orust ridklubb har en rad åtgärder genomförts 
under vintern för att minska näringsläckage till 
vattendragen. Bland annat har en hage grusats 
och ett dike anlagts mellan hagen och vägen.

 – Vi blev kontaktade av kommunen som tyckte 
att det var viktigt med dessa åtgärder och erbjöd 
sig att hjälpa till med att söka bidrag för dem. Vi 
är en liten förening och hade inte haft råd an-
nars, säger Linnéa Olsson, verksamhetschef på 
Orust ridklubb.

Flera av klubbens hagar ligger precis intill ett 
vattendrag som mynnar ut i Henåns hamn och 
för att förhindra näringsläckage från hästgödslet 
har hagarna flyttats några meter för att skapa en 
skyddszon mellan hagarna och vattendraget. 

 – Skyddszonerna innebär att storleken på rast-
hagarna minskar och för att kompensera detta 
har marken förbättrats i hagen längre upp mot 
skogen, säger Kristian Littke, projektledare för 
Vatten Värt att Värna.

Inom projektet pågår just nu en satsning för att 
minska ridklubbarnas påverkan på vattenmiljön.  
I Sverige finns drygt 350 000 hästar som produ-
cerar cirka tre miljoner ton gödsel per år. Häst-
gödsel innehåller stora mängder fosfor och om 
det lämnas kvar i rasthagarna riskerar näringen 
att läcka ut till omgivande vattendrag, vilket 
bidrar till övergödningen.

– Att vi genomför de här åtgärderna är förstås 
bra både för havsmiljön och för hästarna, men 
de fyller också en pedagogisk funktion. De 
större klubbarna är ett föredöme för de mindre 
och det är viktigt att de som besöker ridhuset 
får en förståelse för varför vi gör detta, säger 
Kristian Littke. 

Han menar att det känns särskilt rätt i tiden 
eftersom det just nu pågår en debatt om ett nytt 
lagförslag gällande hästhållares gödselhantering.

– Även om vattendraget här är väldigt litet kan 
de ge en påverkan på havsmiljön. Närheten till 
havet med korta rinnvägar i kombination med 
milda vintrar och mycket nederbörd gör att 
söndertrampad mark blir svår att hålla ren från 
hästarnas avföring. De små insatserna räknas 
och kan göra skillnad på lång sikt. 

Linnéa Olsson känner sig nöjd med åtgärderna och 
upplever en stor skillnad sedan de genomfördes.

- Tidigare var hagen uppe vid skogen en bland-
ning mellan lervälling och gräs, men nu rinner 
vattnet undan fortare. Det blir lättare att mocka 
och hålla rent. Vi har fått fler användbara hagar 
samtidigt som det känns bra att göra något för 
miljön.

Nu återstår endast att stängsla in den nya gru-
sade hagen och flytta staketet vid hagen intill 
vattendraget så att skyddszonen får rum.

- Det är både en tids- och kostnadsfråga, men vi 
tittar på olika lösningar för detta, säger Linnéa 
Olsson. 


