
 
 Miljötillsyn på lantbruk 
 

Stukalagring och kompost 
 

Mellanlagring 

Att lagra på stuka är detsamma som att mellanlagra det egna gödslet på den plats man 

planerar att bruka ned gödseln. Stukalagringen räknas inte in i den lagringskapacitet som 

behövs inom lantbruket eftersom det inte räknas som primär lagring av gödsel. Nedan 

följer de regler som gäller för stukalagring och kompostering i Sjuhäradsregionen.  

 

Stuka 

För att lagra gödsel i stuka ska den vara 

staplingsbar till minst 1 meter. Tiden 

som gödseln lagras i stuka ska hållas 

kort.  

Nöt- och fjäderfägödsel och annan 

gödsel som innehåller lite halm 

(kväverikt gödsel) ska stukalagras inför 

vårbruket och tidig höst inför 

höstsådden. Under den blötaste 

perioden, tidig vår och sen höst, ska 

lagringen begränsas till ett par veckor. 

Är den här typen av gödsel komposterad 

kan den ligga längre på stuka. 

Övrig gödsel med en större 

halminblandning och som går att stapla 

upp till 2 meter eller mer kan lagras 

något längre än ovannämnda.  

 

 

På fältet 

Följande punkter ska följas: 

 Stukan ska placeras på fältet där 

det ska spridas. Stuka får inte 

lagras på samma plats förrän om 

5 år 

 Stukan får inte innehålla mer 

gödsel än vad som täcker 

näringsbehovet för marken vid 

spridning 

 Läckage från gödsel vid tö eller 

häftigt regn ska undvikas. Yt- 

och grundvatten får inte 

förorenas. 

 Lagra inte på platser där det 

finns risk för översvämning 

 Lagra på mark med låg 

infiltration 

 Lagra inte direkt över 

dräneringsledningar 

 Lägg inte ut stukan så att det 

finns en risk för markskador 

 Olägenheter som exempelvis lukt 

och flugor får inte uppkomma om 

det finns närboende 
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Kompostering 

Det finns en möjlighet att kompostera i 

stukan. Detta gäller för gödsel som kan 

lagras på en höjd av 2 meter. 

Komposten får endast finnas under en 

begränsad tid, att föredra är att det sker 

under sommaren (april – oktober). För 

att ut få bästa effekt av komposteringen 

gäller att utläggningen av komposten 

sker i under en begränsad tid. Utöver så 

gäller följande: 

 Sprid gödseln så snart det är 

färdigkomposterat 

 Täck med tätt material under 

vintern (efter oktober), undantag 

kan göras för halmrik gödsel ex 

hästgödsel 

 Placera komposten på åkermark i 

bruk – där gödseln ska spridas 

 Undvik syrebrist i stukan 

 Efter att komposten avlägsnat 

från platsen ska en gröda 

odlas/anläggas på platsen så 

snart som möjligt.  

Vattenskyddsområde 

För stuklagring och kompostering av 

gödsel inom vattenskyddsområden 

(primärt, sekundärt och tertiärt) Kan 

regler skiljas åt mellan kommunerna. Ta 

kontakt med Din kommun. Troligt är att 

minst en anmälan måste inkomma FÖRE 

stukan eller komposten placeras på 

marken.  

Påföljd 

Om hanteringen sker på annat sätt än 

ovannämnda kommer krav att ställas på 

åtgärd. Vidtas inte åtgärder kan det bli 

aktuellt med ett föreläggande. 

Föreläggande kan förenas med vite – 

detta enligt miljöbalken.

 


