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Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 17 juni 2005 
 
Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun 

Bakgrund 
 
Vid Lidåkersskolan i Lidköping finns en grusplan. Den grusplanen brukar upplåtas till 
cirkussällskap några gånger under året. Klagomål om störningar från denna typ av 
upplåtelse har tidigare inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Det har även 
påpekats den ökade risken för allergier i dessa klagomål. 
 
Av handlingar i ärendet framgår att såväl rektorn som skolsköterskan på 
Lidåkersskolan har ifrågasatt lämpligheten i att låta en cirkus slå sig ner så nära en 
skola som det är frågan om. Som regel finns alltid elever med djurallergi på en skola. 
 
Lidköpings kommuns samhällsbyggnadskontor har genom Ann-Christine Hagaeus 
inkommit med en begäran om att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 
Centrum (VMC) skall yttra sig över allergirisken i rubricerat ärende.  
 
Besök på platsen 
 
Erik Larsson och Pär Ängerheim från VMC besökte den 2 juni 2005 Lidåkersskolan i 
Lidköping. Vid besöket pratade vi med den lärare som hade ansvaret för den särskilt 
allergianpassade skolklassen. Vi tittade även på lektionssalen och delar av skolans 
ventilationssystem. 
 

  
 
Bild 1. Grusplanen, Lidåkersskolans matsal och huvudbyggnad 
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Skolans ventilationssystem 
 
Enligt Bengt-Åke Olin på Lidköpings kommuns fastighetskontor har Lidåkersskolan 
mekanisk till- och frånluftsventilation med roterande luftvärmeväxlare. Uteluften som 
tas in i ventilationssystemet leds in via en lågt väggplacerad öppning i ytterväggen. 
Luften filtreras därefter genom ett filter med filterklass F-6 innan den når den 
roterande luftvärmeväxlaren. Tilluften förvärms vid behov i ventilationsaggregatets 
värmebatteri till mellan 16-17°C för att sedan ledas in till klassrummen via tilluftsdon 
i fönsterbänkarna. Tilluftens slutliga temperatur regleras via termostat och 
värmebatteri i respektive klassrum. Frånluften från klassrummen leds via ett filter 
med filterklass F-6 till den roterande luftvärmeväxlaren. Luftvärmen kan därigenom 
till viss del återvinnas. 
 

 
 
Bild 2 Placering av frånluftsutblås och tilluftsintag i hörnet av huvudbyggnaden. 
 
 
Tillstånd enligt ordningslagen 
 
Ordningslagen (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. Cirkusföreställning på allmän plats är 
en offentlig tillställning som enligt ordningslagen kräver tillstånd. Ansökan om 
tillstånd görs hos polismyndigheten i den kommun som den offentliga tillställningen 
skall äga rum. 
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VMC har varit i kontakt med Polismyndighetens lokalkontor i Lidköping. Vi 
efterfrågade vilka verksamheter med djur som hade fått tillstånd enligt ordningslagen 
under 2004 och 2005. På Lidåkersskolans grusplan har Cirkus Maximum fått tillstånd 
enligt ordningslagen den 22 april 2004 och även den 15 april 2005. Cirkus Brazil Jack 
hade fått tillstånd den 13 augusti 2004. Ingen hade sökt tillstånd med djur på 
Lidåkersskolans grusplan under sommaren 2005. Uppmärksammas bör dock att denna 
typ av tillstånd oftast söks enbart några veckor innan själva tillställningen skall äga 
rum.  Det fanns andra cirkusar som besöker Lidköping, men de kommer att vara på 
andra platser i kommunen. 
 
VMC har varit i kontakt med Cirkus Maximum som nu var ute på turné. Cirkusen 
hade följande djurslag: Kameler, Elefanter, Sjölejon, Lamor och Hästar. Antalet 
hästar var cirka 15 stycken. 
 
VMC har även varit i kontakt med Cirkus Brazil Jack som även dessa var ute på turné. 
Cirkusen hade följande djurslag: Hästar (cirka 10), Hundar (4) och Katter (2).     
 
Hälsorisker 
 
Olika former av djurallergi är i dag mycket vanligt i samhället. Självrapporterad 
pälsdjursallergi är nu nästan lika vanligt förekommande som självrapporterad 
pollenallergi.(1) Vi har inte sett några rapporter om att allergier mot ovanliga djur 
såsom Kamel, Elefant, Sjölejon och Lama skulle vara särskilt vanligt i Sverige. Detta 
skulle kunna förklaras med den relativt ringa exponeringen som befolkningen utsätts 
för av dessa djur. VMC: s bedömning om eventuell allergirisk har därför inriktat sig 
mot spridning av hästallergen och allergirisker med hästar. 
 
Allergier mot häst har under senare tid ökat då många människor som bor i städer 
rider på sin fritid. Man kan räkna med att cirka 15-20 % av dem som är atopiska är 
sensibiliserade mot häst det vill säga några procent av befolkningen. Med atopiska 
menas att man har en ärftlig benägenhet att utveckla antikroppar mot ett visst allergen. 
Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att en grundförutsättning för att man skall ha 
en allergi är att man är sensibiliserad mot just det allergenet. Men inte alla som är 
sensibiliserade mot hästallergen har symtom av sin allergi, det vill säga är allergiska 
mot hästar.  
 
I den så kallade OLIN-studien undersöktes förhållandet mellan olika luftburna 
allergener och förekomsten av astma, rinit och eksem.  Bland astmatiska barn var 23 
% sensibiliserade mot häst. Bland barn med rinit var 37 % sensibiliserade mot häst. 
Av barnen med eksem var 15 % sensibiliserade mot häst. (2) 
 
I en 5-års uppföljningsstudie av 412 barn jämfördes förekomsten av allergisk snuva, 
eksem och sensibilisering mellan barn i Göteborg och Kiruna. Studien visade att 
sensibilisering för häst var mindre vanligt bland barn boende i Göteborg. Pojkarna var 
oftare sensibiliserade för häst än flickor, detta trots att flickor oftare utsätts för större 
doser av hästallergen. (3) 
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För att utveckla en hästallergi krävs normalt att man utsätts för en kraftig och 
långvarig exponering av hästallergen. Detta kräver att man rider eller arbetar med 
hästar, alternativt att familjemedlemmar eller klasskamrater som rider för med sig 
allergen i kläderna. Man kan dock inte bli överkänslig enbart genom att vistas i 
närheten av ett ridstall. Det finns kliniska beskrivningar på människor som reagerat 
mycket kraftigt på en relativt måttlig exponering för hästallergen. De människor som 
redan har utvecklat en överkänslighet kan få symtom av hästallergen som spridits med 
vinden.  
 
Skyddsavstånd och spridning av allergen 
 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 med titeln ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 
ett skyddsavstånd mellan bebyggelse och djurhållning i lantbruk och ridanläggningar  
om 500 meter. Skyddsavståndet är tänkt i första hand som skydd för olägenheter i 
form av lukt, flugor och buller från verksamheten. Det allmänna rådet omnämner 
allergier enbart i allmänna ordalag. Upplåtelse av mark för cirkusändamål nämns inte 
alls i det allmänna rådet. 
 
Studier genomförda av Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting visade 
att man inte kunde detektera luftburna hästallergener mer än 40 meter från ett stall. På 
avstrykningsprover som tagits på ytor som var skyddade från regn kunde hästallergen 
påvisas upp till 100 meter från stallet (4). Undersökningar invid en träningsbana för 
hästar vid Solvalla trav gav liknande resultat. Vid en studie genomförd vid Arbets- 
och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kunde hästallergen detekteras 
upp till 250 meter från det område där hästarna normalt rörde sig. Spridningen visade 
sig även bromsas av stora byggnader och skog. (5). 
 
Ovanstående studier är inte genomförda under samma grundförhållanden eller med 
samma metodik. Resultatet från de olika studierna går därför inte att jämföra med 
varandra. 
 
Det finns ett antal studier som visar på en omfattande spridning av allergener från 
människor som varit i kontakt med djur. Kunskapen om vilket avstånd som är relevant 
för att minska risken för allergiska besvär hos individer som är allergiska mot hästar 
saknas i dagsläget. Man kan därför inte generellt säga att ett visst avstånd skulle vara 
det korrekta för att man inte skall utveckla en hästallergi. För det stora flertalet av 
människor, som inte dagligen kommer i kontakt med hästar, lär den huvudsakliga 
exponeringen för hästallergen komma från andra människor som har kontakt med 
hästar. 
 
Bedömning 
 
De skyddsåtgärder som man vidtagit för att minska exponeringen för allergener i den 
allergianpassade klassen är i normalfallet enligt klassläraren tillfredställande. Vid 
besök av cirkus inom skolområdet måste dock en elev vara hemma av allergiskäl.  Det 
är VMC: s bedömning att den huvudsakliga spridningsvägen av hästallergen från en 
besökande cirkus sker genom kläder från dem som besökt cirkusen.  
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Det är troligt att spridningen av hästallergen i skolbyggnaden vid denna typ av besök 
skulle kunna vara tillräckligt omfattande för att förorsaka besvär. Besvären skulle 
kunna vara så omfattande att de normala skyddsåtgärderna inte räcker till.  
Den befintliga ventilationsanläggningen har filter på till- och frånluften med 
filterklass F-6. Dessa filter har inte tillräcklig förmåga att hindra spridning av 
hästallergen. Ventilationsanläggningen är utrustad med roterande värmeväxlare. Detta 
kan leda till att den filtrerade inkommande luften kan kontamineras av partiklar som 
fällts ut från utgående luft. 
 
Det är VMC: s bedömning att en cirkus med djur så nära en skola ökar risken för barn 
som är sensibiliserade mot häst och eventuellt andra pälsdjur att få allergiska besvär.  
 
Detta beror dels på spridningen av allergener genom kläder in i skolan och kanske 
också på en spridning via skolans ventilationssystem. 
 
Göteborg den 17 juni 2005 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 
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