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STADSBYGGNAD   

INFORMATION OM STUKALAGRING 

Tillfällig lagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i stuka i fält bör endast ske av gödsel som kan staplas till minst 1 meters höjd. Lagringstiden 
bör alltid hållas så kort som möjligt. Om växtnäringsinnehållet, speciellt kväveinnehållet, i gödseln är högt (t ex fjäderfägödsel eller nötgödsel med liten 
halminblandning) bör tillfällig lagring i fält i första hand ske i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar och tidig höst inför höstsådd. Under tidig vår 
och under senare delen av hösten bör lagringstiden begränsas till någon eller högst några veckor. Gödsel med större inblandning av strömedel och som kan 
staplas uppåt 2 meters höjd, gödsel med lågt näringsinnehåll eller komposterad gödsel kan lagras under en längre tid. Vid stukalagring i fält bör följande 
beaktas:  
−  Att komposteringen i första hand sker under sommarhalvåret (april till 

oktober). Detta är dock inte lika angeläget när det gäller gödsel med riklig 
inblandning av strömedel. 

 
−  Att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tätt 

material. Hästgödsel eller dylikt med stor inblandning av halm behöver 
dock inte täckas. 

 
−  Torrsubstanshalten får ej understiga 25 %. 
 
−  Att stukan placeras på åkermark som är i bruk och på det fält där gödseln 

senare ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält ska 
lagringsplatsen flyttas varje gång. Återkommande plats får ej ske oftare än 
vad 5:e år. 

 
−  Att mängden gödsel som läggs ut inte är större än vad som kan anses 

motiverat till växtnäringsbehovet på det aktuella fältet. 
 
−  Utläggning i en och samma kompost sker under en begränsad tidsperiod. 
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−  Utläggningen ska ske utan att markskador uppkommer. 
 
−  Lagringsplatsen ska väljas så att ingen utlakning eller ytavrinning sker med 

vårflod eller häftigt regn och att ytvatten eller dricksvattentäkt inte riskerar 
att förorenas. 

 
−  Lagringen inte sker på plats där det finns risk för översvämning eller 

ansamling av vatten under komposteringstiden. 
 
−  Att grundvattenytan på lagringsplatsen inte ligger nära markytan och att 

det inte förekommer risk att grundvattenytan stiger till markytans nivå 
under lagringstiden. 

 
−  Skyddsavstånd på minst 50 meter ska hållas till vattentäkt, vattendrag, 

öppna diken, småvatten och liknande. 
 
−  Att lagringen inte sker direkt ovanför kända dräneringsledningar. 
 
−  Att utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer. 
 
−  Jordarten på lagringsplatsen ska vara av sådan karaktär att den förhindrar 

snabb genomrinning av markprofilen. 
 
−  Torr fjäderfägödsel ska täckas med tätt material. 
 
−  Lagringstiden för gödsel i stuka bör begränsas till ett år. Om möjligt bör 

spridning ske inom ett halvt år.  
 
−  Komposteringen bör i första hand ske under sommarhalvåret (april till 

oktober). Detta är dock inte lika angeläget när det gäller hästgödsel med 
riklig inblandning av strömedel. Kommer komposten ligga kvar längre än 
till oktober ska den täckas med ett tätt material. Hästgödsel eller annan 
gödsel med stor inblandning av halm behöver inte täckas. 

 
−  Att lagringsplatsen väljs eller anordnas så att olägenhet i form av t ex lukt 

och flugor inte uppkommer. Avståndet till bostäder, skolor och liknande ska 
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vara så stort att det inte finns någon risk att lagringen medför problem för 
människors hälsa. 

 
 Vid inkommet klagomål eller vid olämplig placering av stukan kan krav ställas 
på att stukan ska flyttas.  
Vid lagring av gödsel i stuka ska Miljöbalkens hänsynsregler följas (2 kap.). Observera att stukalagring inte fråntar verksamhetsutövarens ansvar för krav 
på lagringskapacitet.  
Döda djur eller delar av döda djur räknas som riskavfall och ska hanteras som sådant enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1998:34 om hantering av 
djurkadaver och annat animaliskt avfall. Några djurkadaver eller delar härav får därmed inte förekomma i stukan. 
  
 
Har du ytterligare frågor kontakta gärna Miljöenheten på telefon  
046-25 11 00. 
 


