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Anläggningen

• Ägs av Gelba (huvudägare), 
Domarbo Skog AB och 
Peter Eriksson Molnebo Gård

• 250 ha
• 225 hästar, målsättning 500
• 8-10 stall



Travanläggning

• 1000 m Rundbana med automatiskt 
bevattningssystem. 

• 800 m Rakbana, som är 10 m bred.
• 800 m Sandbana bra för unghästträning.
• Sandslinga.
• C:a 3km belysta kör och ridvägar . 
• Rundbanan och Rakbanan ser vi till att de håller 

toppstandard såväl sommar som vinter.
• Backbanan är 1400 m med en stigning på 35 m. 



Ridanläggning

• Ett ridhus i toppklass med isolerat tak. 
• 83 X 32 m utvändigt
• 77 X 29 m ridbana
• Stor hinderpark till användning.
• Utomhus paddock på 60 X 20 m.
• Många bra ridvägar i området c:a 3 km belysta. 
• Samarbete med Rönninges Kör och Ridklubb



Julmyra Horse Center Framtidens hästhållning

• Leaderprojekt 2011-2013
• 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



Julmyra Horse Center Life IP +

• 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



Vi är i full gång!



Vi är i full gång!


