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Bakgrund 
 
Ale kommun har genom exploateringsingenjör Jörgen Sundén önskat en bedömning 
av lämpligheten av att omplacera ridverksamheten i Nödinge. Undertecknad har i 
november 2002 besökt området tillsammans med Jörgen Sundén. 
 
Idag finns ridverksamhet i Backaområdet, vilket skall exploateras för bostäder. Som 
ersättning för där befintligt stall (10-12 hästar), överväger man från Ale kommun att 
placera ett nytt ridstall på Berget med plats för ett 30-tal hästar. Omkring stallet kom-
mer i så fall att finnas hagar m.m. utomhusmark för ridändamål.  
 
Cirka 300 meter nordväst om planerad plats för ridstall finns utkanten av ett 
villa/radhusområde (väster Norra Kilandavägen). Hästar från stallet kan förväntas att 
vistas utomhus cirka 200 meter från kanten av nämnda område. Cirka 100 meter syd-
ost om planerad lokalisation finns enstaka fastigheter och ytterligare 100-200 meter 
sydost planeras nybyggnad av ett 60-tal småhus. 
 
Redan idag finns hästar i hagar i nämnda område, där småskaligt jordbruk bedrivs, 
cirka 200 meter från Gamla Kilandavägen. Vidare finns hästar i hagar på andra sidan 
av Norra Kilandavägen, rakt öster om bostäderna, bl. a. med anledning av befintlig 
veterinärverksamhet.  
 
I närheten av planerat nytt stall finns ingen skola, förskola eller affär. Däremot finns 
en kommunal badplats vid Vimmersjön öster om Berget, cirka 150 meter från planerat 
stall. Ytterligare 150 meter åt sydost finns en idrottsanläggning. 
 
Vid uppförande av nytt stall planeras omklädningsrum med duschmöjligheter. Trans-
port till stallet planeras ske genom gång/cykelväg. En busshållplats finns i närheten. 
 
Ett ortutvecklingsmöte har hållits med ett 100-tal besökare. Frågan har belysts i lokal-
press. Protester mot planerna har förekommit, dock inte med argument om befarade 
allergiproblem. 
 
 
Allergirisker vid hästhållning 
 
Hästallergen är mycket starka, varför det kan räcka med en mycket liten exponering 
för att framkalla allergiska symtom (t.ex. astma, allergisk snuva eller allergisk ögon-
inflammation) hos den som är överkänslig mot häst. Man ådrar sig dock inte själv 
överkänsligheten (’sensibiliseras’) genom att vistas i närheten av ett ridstall. För detta 
krävs en kraftigare och mera långvarig exponering, t.ex. ridning eller arbete med 
hästar eller från familjemedlemmar eller klasskamrater som rider, då dessa kan bära 
med sig hästallergen i kläderna. Om man däremot redan blivit överkänslig kan man få 
symtom om hästallergen sprids, t.ex. med vinden. 
 
Under senare år har det gjorts en del studier av spridning av hästallergen, bl.a. av 
docent Magnus Wickman och miljöinspektör Gunnel Emenius vid miljömedicinska 
enheten, Stockholms läns landsting. Hästallergen har påvisats i luftprover upp till 40 
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meter från stall men det är svårt att ange några absolut säkra avstånd, då spridning av 
hästallergen bl.a. kan bero på topografi och vindriktning. Magnus Wickman rekom-
menderar därför ett säkerhetsavstånd på åtminstone 50-100 meter från stall och häst-
hagar om man vill undvika risken för allvarliga allergiska reaktioner hos personer som 
redan sensibiliserats.  
 
Man behöver således ej befara nya fall av hästallergi genom indirekta kontakter. Vid 
befintlig hästallergi brukar exponeringen för allergen ske indirekt genom kontakt med 
kamrater i deras hem, i skola/förskola, i affärer, på bussar eller liknande. Luftsprid-
ning spelar här en mindre roll.  
 
I det aktuella fallet är det en fördel att det ej finns skola, förskola, affär etc. dit ridande 
ungdomar kan förväntas gå direkt efter ridning. Det är också en fördel att dusch och 
omklädningsrum planeras. 
 
Möten och diskussioner i lokalpress har inte givit vid handen att det finns någon 
ansamling av speciellt känsliga personer i närområdet. 
 
Vid kontakt med vårdcentralen framkom inga uppgifter om ansamling av hästallergi-
ker bland närboende. 
 
 
Bedömning 
 
Den planerade lokaliseringen av ett nytt ridstall bedöms inte ge upphov till några nya 
fall av hästallergi för närboende som inte själva rider eller arbetar med hästar. Om det 
finns närboende med hästallergi bedöms lokaliseringen inte medföra någon påtagligt 
ökad risk för symtom hos dessa personer jämfört med nuläget. De preventiva åtgärder 
som planeras synes vara mer ambitiösa än vad som är fallet vid befintlig ridverksam-
het i Backaområdet. 
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