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Beslut
Härmed beslutas
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt
svar.
Bakgrund
Uppsala universitet har beretts anmodats lämna synpunkter på
rubricerad remiss.
Bifogat yttrande har utarbetats av professor Eva Lindström
Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro
av universitetsdirektör Caroline Sj öberg, efter föredragning av
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs
ordförande Jacob Färn ert.
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Uppsala universit et är generellt posit iv till förslagen, et t
m er intensivt lokalt arb et e är viktigt för att uppnå result at .

Kommentarer och ändringsförslag
3.4.2 Hästhållning
9. 6.1 Vidare upp drag och utredningsbehov

D et är m ycket p ositivt att underlag för m iljöh änsyn för
h ästh ållare ska utredas ytt erligare, och det presenteras fler a
bra förslag i utredningen . D et är tydligt att h ästh ållare
b ehöver m er kunskap och också m er in cit am ent för att
jobb a m ed frågan . H är kan m an utveckl a utbildningsdelen
m er i et t fram tida förslag och använda sig t ill ex em p el av
ridlärare- och hippologutb ildnin gar m ed kr av p å ett st örre
in slag om m iljöfrågor kopplade till h ästn ärin gen inom
utbildnin gsprogram m en . D et går sannolikt också att st älla
st örre kr av och kom m a m ed tydligare rekom m endationer
direkt till h ästn ärin gen n är det gäller gödselh anterin g i, och
placerin g av, h agar där det vist as häst ar.

N är det gäller m er t vin gande åt gärder är det dock viktigt att
de är realistiska och väl un derbyggda kunskapsm ässigt . I
underlaget finns ett förslag p å att m ark int e får användas
som h ästh age i m er än 10 år (bilaga 4), vilket troligtvis int e
är realistiskt . D et vet en skapliga underlaget för dett a
p åst ående verkar dessut om skralt . Förslaget om att b egränsa
ant alet h äst ar p er yt a och att h agarna int e får vara upp t ram p ade är vällovliga m en frågan är om det är realistiskt .
H ästnärin gen är en stor n äring, oft a m ed st adsn ära läge,
varvid tillgången p å m ark vanligtvis är b egränsad, och m ed
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såd an a kr av är det tveksam t om m ån ga ridskolor en s skulle
kunn a utföra verksam h et . Ist ället , varför int e betrakt a en
h ästh age som kan förvänt as h a h ög b elastnin g som ett
enskilt avlopp m ed kr av p å ordn ade vatt envägar och
renin gsst eg som infiltration eller fosfordam m ar som
m inim um .
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