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Hej! 

I fredags fick vi hem två nya hästar som ställdes på isoleringsavdelningen i separat 

stallbyggnad på Smedstad Ridsportcenter på lördag morgon uppvisade hästarna symtom på 

kvarka och strikt isolering infördes med byte av kläder, skor samt tvätt av den personal som 

tagit hand om hästarna. På söndagen togs det prover som idag kom tillbaka och påvisade att 

de två hästarna har kvarka. Isoleringsavdelningen är stäng med strikt isolering och kommer 

skötas av särskild personal med fulla restriktioner. Hästarna kommer att stå isolerade i minst 4 

veckor och därefter provtas för att säkerställa att de inte bär på smittan längre innan de får flytta 

från isoleringen. 

Resterande stall på Smedstad Ridsportcenter kommer att isoleras från införsel och utflytt av 

hästar de närmaste 3 veckorna för att säkerställa att ingen spridning av smittan kan ske. Detta 

innebär att tävlingar, träningar samt annan planerad verksamhet för hästar utifrån ställs in 

direkt. Ridskolans verksamhet kommer att fortsätta som vanligt med lektioner m.m. De som 

vistas på anläggningen bör tänka på hygienrutiner ex. tvätta händer innan man åker mellan 

stallet och hemmet, byta kläder om man skall till andra stall. Jag vill förtydliga att det inte finns 

några misstankar i dagsläget om smitta i ridskolestallet utan det är en extra försiktighetsåtgärd 

för att minska risken för ev. vidare smittspridning. 

För att läsa på om kvarka följ länken nedan till SVA som har superinformation om det mesta 

som rör smitta på häst eller våra andra djur. 

http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/kvarka-hast 

 

Ni får gärna höra av er till mig om ni har funderingar kring isoleringen. Dock så kommer det 

säkert vara många som har frågor vilket gör att det kan vara svårt att nå mig på telefon skicka 

gärna ett mail i så fall så försöker jag svara så fort jag kan. 

Med vänliga hälsningar, Ulrika Eriksson ridskolchef på Smedstad Ridsportcenter 

Ulrika.eriksson@hsoab.se 072–4028871 
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