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Julmyra Horse Center AB

• Träningscenter för trav/sporthästar

• Ca 50 personer fast boende, 50 personer arbetar på Julmyra, 5 
personer anställda på JHC. Vision om 200 boende

• Ca 230 hästar finns på Julmyra idag, vision om 500 hästar

• Travanläggningen består av 1000 m rundbana med automatiskt 
bevattningssystem, 800 m rakbana som är 10 m bred, 800 m 
sandbana för unghästträning, 500 m djupsandbana för alternativ 
träning, sandslinga varav 3 km belysta kör- och ridvägar samt 
1400 m backbana med en stigning på 35 m.



Julmyra Horse Center AB

• Rakbana och rundbana hålls som sommarbana både sommar och 
vinter

• Hela anläggningen underhålls flera gånger om dagen genom 
sladdning och vattning.

• Ridhus med isolerat tak med ett invändigt mått 80*30 m, ridbana 
60*20m. Automatisk bevattning i ridhuset.



Att bo på Julmyra Horse Center 

• Livsstilsboende på en travsportsanläggning

• Bo på egen gård – häst i eget stall, bo i villa eller lägenhet och ha häst 
i gemensamhetsstall.

• Ny detaljplan för området runt ridhuset och gårdstomt-området är 
igångsatt i samarbete med Heby kommun och kommer skapa nya 
förutsättningar för byggnation och boende på Julmyra. 
Veterinärklinik, studentboende, boende för uthyrning och 
övernattning, m.m.



Att bo på Julmyra Horse Center 

• 13 gårdar med stall

• 10 villor

• 7 parhus med lägenheter

• 35 tomter för gård-på-gården varav 7 är bebyggda och 2 till har 
påbörjats.

• 25 villatomter

• Planering för studentboende med häst





Julmyra Horse Center Framtidens hästhållning

• Leaderprojekt 2011-2013, Tillväxtverket

• Fyra områden, framtidens hästhållning, entreprenörsdrivna 
servicefunktioner, hållbar utveckling och information/kommunikation

• Hållbar utveckling, miljödokumentation, riktlinjer, utredningar, 
examensarbete

• Sustainable phosphorus management of horse paddocks at Julmyra, 
Camilla Söderberg, 2013:11 SLU

• Riskutredning, ”Identifiering av riskområden med särskilda åtgärdsbehov 
för att förebygga näringsförluster” 2012-01-18, Sophie Owenius, WRS

• Egenkontrollprogram, vattenprovtagning sedan 2011



Julmyra Horse Center Life IP Rich Waters

• Årlig upprensning av rasthagar

• Etablering av skyddszoner

• Utbyte av dräneringssystem i hagar

• Upprätta vegetationszoner och förbättra transportvägar för dagvatten

• Anlägga retentionsdammar i anslutning till Julmyrabäcken

• Utvärdering av åtgärder

• Handbok för hästägare

• Demonstrationsanläggning, studiebesök



Problemområden
Erosionsproblem och näringsförluster i samband med kraftig nederbörd 
och snösmältning.



I dessa områden föreslås aktiva skyddszoner längs med rasthagarnas 
långsidor.



Verksamhet som medför risk för näringsförluster, små förutsättningar för 
naturlig retention. Rakt vattendrag och branta dikeskanter försämrar 
förutsättningarna.



Här är det viktigt att behålla vegetationen för att gynna inbromsning av 
vattnet och helst öka vegetationszonens brädd genom att stängsla om 
rasthagarnas kortsidor.



Upptrampade hagar som inte mockas, foderrester och stående vatten



Tidigare identifierade områden för allmän och aktiv skyddszon



Åtgärder – Aktiv skyddszon



Retentionsdiken – skåldiken där aktiv skyddszon på > 5 
m inte fungerar



Retentionsdamm- anläggs i eller längs med ett befintligt 

dike nära källan till höga fosforförluster
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Digital handbok på webben:

Life IP Rich Waters Julmyra Horse Center

https://www.richwaters.se/vara-projekt/minskad-overgodning-fran-hastgardar/


Film i samarbete med SLU ”Bra hagar för hästen och 
miljön” undervisningsfilm för naturbruksgymnasium

https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/samverkan/goodla/filmer/bra-hagar-for-hasten-och-miljon/


Tack för mig!
Kontakta mig gärna om ni har frågor eller funderingar.

Carin Barrsäter

carin@julmyrahorsecenter.se

0709 43 87 28
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