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Beredskapsplan misstanke om/konstaterad smittsam hästsjukdom SoRF 

1. Symptom på smittsam hästsjukdom kan vara feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta, ökat 

nosflöde, ökat tårflöde, diarré, klåda, hårlösa partier. 

2. Vid misstanke på smittsam hästsjukdom isoleras drabbad häst omedelbart i box i gäststallet. 

3. Dörrar till gäststallet stängs och lappar sätts upp om att stallet är isolerat. 

4. Dörrar stängs mellan privatstallet och ridskolestallet. 

5. Ridskolechef och styrelsen informeras snarast – dels via meddelande per e-post 

(ridskola@skaraortensrf.se och styrelsen@skaraortensrf.se) och dels via sms (073-0599139 

(Anna, ridskolechef), 073-0867068 (Marina, ordförande styrelsen)). 

6. Isolerad häst hanteras endast av ridskolans personal alternativt hästens ägare/skötare tills 

andra besked ges av ridskolechef. Om andra hästar måste hanteras samma dag ska personen 

som är i kontakt med isolerad häst byta skalkläder samt skor. Händer ska tvättas och 

desinficeras efter kontakt med isolerad häst. Hår ska skyddas med tex hårnät, mössa eller 

keps. Ev huvudbonad ingår i skalkläder. Om en privatägd isolerad häst behöver hanteras av 

ridskolans personal tillkommer en kostnad för det. 

7. Isolerad häst ställs vid utevistelse i ”stockhagen” tills ridskolechef meddelar annat. 

8. Tänk på flödet! Sjuka/friska hästar ska inte korsa varandras vägar och personal/personer som 

sköter om sjuka och/eller friska hästar rör sig på anläggningen med detta i åtanke. 

9. Ridskolechef alternativt ägare till privathäst informerar övriga ägare till hästar på 

anläggningen om misstanke om smittsam hästsjukdom samt avråder från att resa iväg med 

hästar till andra anläggningar där hästar vistas. 

10. Ridskolechef konsulterar klinisk verksam veterinär om utredning och ev provtagning av 

drabbad häst. Om privathäst är drabbad hålls en dialog med ridskolechefen om 

veterinärkontakt. 

11. Ridskolechef beslutar i samråd med veterinär om anläggningen ska isoleras från besökande 

hästar. 

12. Information om ev isolering av anläggning läggs ut på hemsida, Facebook och Instagram 

snarast efter att beslut tagits. 

13. Stallarna stängs, information om isolering sätts upp väl synligt för besökare och antalet 

besökare som är i kontakt med hästarna minimeras. Besökare informeras om att byta kläder, 

skor och handhygien vid kontakt med andra hästar utanför anläggningen. Besökarna 

informeras även om att enbart vara i kontakt med den häst de ska rida på sin lektion. Övriga 

besökare ska inte vara i kontakt med några hästar på anläggningen.  

14. Isolerad häst tempas dagligen minst morgon och kväll samt symptom loggas. 

15. Övriga kontakthästar tempas dagligen morgon och kväll tills annat meddelas av ridskolechef. 

16. Andra hästar som visar ökad temp eller andra symptom på smittsam hästsjukdom isoleras 

även de i gäststallet. 

17. Hästar som är uppstallade på anläggningen och som inte uppvisar symptom på sjukdom får 

ridas på anläggningen så länge inget annat besked lämnas av ridskolechefen. 

18. Inga redskap, medtagen utrustning etc flyttas från det isolerade gäststallet tills dess 

misstanken om smittsam hästsjukdom är över. Redskap och utrustning tvättas och 

desinficeras innan det flyttas från stallet. 

19. Gödslet från isolerade hästar kan behövas tas om hand på speciellt sätt. Kontrollera med 

ridskolechef om det är aktuellt att lägga gödslet på särskild anvisad plats. 

20. Om konstaterad smittsam hästsjukdom ska ansvarig veterinärs råd om isolering av hästar och 

anläggning samt saneringsplan av stallar, hagar och utrustning följas. 
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Vid följande situationer ska hästar, som ska flytta in på anläggningen, alltid isoleras tre veckor 

innan de får vistas fritt på anläggningen: 

- hästar från handelsstall och andra stall med stor genomströmning,  

- hästar som åkt i gemensamma transporter,  

- hästar som varit på väg länge, 

- ovaccinerade hästar, 

- unga hästar (≤ 4år), 

- hästar som kommer från ett ställe där det är känt att symtom på smitta förekommit de 

senaste 3 veckorna, 

- hästar som kommer från ett ställe med okänt smittstatus. 

 

Denna handlingsplan är godkänd av legitimerad veterinär Jessica Lind. 

 

Handlingsplanen gäller tillsvidare från och med 2020-01-01 
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