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Hästen

Hästen i Sverige
Hästen var tidigare ett bytesdjur men sedan flera tusen år tillbaka är 
den människans vän. Människan har använt hästen som hjälpmedel 
vid transporter av människor såväl som varor, samt som hjälpmedel 
i jordbruket. Idag är hästens användningsområden annorlunda. 
De flesta används till sport och fritidsändamål. Idag körs och rids 
hästen av människan i naturen och i konstruerade anläggningar. 
Det är bara ett fåtal som idag används som arbetshästar. Hästen har 
idag flyttat närmare staden, och det är inte självklart att den finns på 
landet utan där människan finns, ofta i tätortens utkanter.�

Idag uppskattas antalet hästar i Sverige till ca 300 000, vilket 
innebär en ökning på ca 300 % sedan 1960-talet. Inom jordbruket 
är hästsektorn idag den femte största inkomstkällan. Regeringen 
har bedömt att hästsektorn kan ha en betydelse för utvecklingen 
av landsbygden genom att den erbjuder möjlighet till inkomst och 
därmed möjlighet att bo kvar och verka aktivt på landsbygden. 
Hästintresset kan utgöra en drivkraft att flytta från stad till 
landsbygd och därigenom bidra till minskad avfolkning och 
upprätthållandet av servicestrukturer. �

�  Falkhaven Elisabet, sid 7
�  Länsstyrelsen i Skåne Län, sid �

Hästen i planeringen
Önskemålet om att hålla häst för fritidsändamål har ökat, vilket har  
lett till en ökad efterfrågan på mark som passar till hästhållning. 
Kommunerna måste med tanke på allergier och skyddsavstånd väga 
intresset för hästhållning mot intresset av annan bostadsutbyggnad 
och tätortsexpansion.

När det gäller mark för hästhållning gäller det att hitta lämpliga 
områden som passar där det inte stör omgivande bebyggelse 
och där det finns tillräckligt med plats för bete och utrymme för 
hästarna. Idag vill man ofta ha hästhållningen i tätortens utkanter, 
vilket kan innebära en konflikt med bostadsutbyggnad. Det gäller 
att hitta mark där det inte finns planer på stora utbyggnader av 
bostäder och industri runt omkring som stänger in stallen och kan 
orsaka konflikter mellan boende, industrier och hästverksamheten. 
Som planerare kan man redan i översiktsplanen planera in områden 
som kan passa för hästverksamhet, för att undvika konflikter och 
bereda plats för hästen. Hästen kommer inte att försvinna från vårt 
samhälle utan är även idag en del av det. 
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Hästens beteende
För att en häst ska kunna bete sig naturligt behöver den sällskap, 
motion och möjlighet att söka föda. Det bästa för hästen är om den 
får gå ihop med flera hästar på stora arealer, gärna med kuperad 
terräng. Om hästen inte får utlopp för sitt naturliga beteende kan 
den utveckla stereotypa beteenden som t.ex. krubbitning, vävning 
eller bitande på träd och staket.6 (se ordförklaring s.8)

Hästen har från sin tid som vilt flockdjur utvecklat reflexer och 
beteenden. Hästen är ett bytesdjur och den reagerar därför genom 
att fly när den blir skrämd. Hästen upplever inte omgivningen som 
en människa och reagerar därför inte alltid som en människa tror. 
Alla är inte medvetna om hästens flyktinstinkt, vilket kan leda till 
konflikter.7	

De flesta hästar kan vänjas vid olika situationer, men man kan inte 
helt ta bort hästens ursprungliga beteende. Den kan då istället bli 
rädd och reagera på saker som inte utgör en fara. Hästen kan t.ex. 
bli rädd för en fågel vid vägkanten och rusa ut i vägen mot en bil 
som hästen lärt sig att inte vara rädd för. 

Hästens fem sinnen styr dess beteende, smaken, hörseln, känseln, 
lukten och synen. Hästen har stora ögon som sitter på sidan av 
huvudet, vilket ger den ett stort synfält. Att den ser framåt, åt 
sidorna och snett bakåt, gör att den uppfattar saker som människan 
inte ser. Hästens luktsinne är väldigt utvecklat och den kan känna 
lukt på långt håll. Hästen kan reagera på till exempel en älg eller 
en ko långt innan människan sett den. Hästen har individuellt 
rörliga öron som kan fånga upp ljud på långt håll och från olika håll 
samtidigt. Det kan göra att den uppfattar saker som vi människor 
inte kan höra.8

6  Jordbruksverket 2003, sid 6
7  Persson Hanna ,2003, sid 12
8  Svenska ridsportsförbundet, 200�

Hästen som landskapsvårdare
Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål som ska uppnås för 
att klara en ekologisk hållbar utveckling och en bevarad biologisk 
mångfald. Ett rikt odlingslandskap är ett av målen vilket bland 
annat innebär att ängs och betesmarker ska bevaras och skötas samt 
att arealen betesmarker av de mest hotade typerna ska utökas. För 
att nå målet behövs ett livskraftigt jordbruk och att betesdjur sköter 
markerna. Antalet hästar och gårdar med hästhållning ökar stadigt 
medan nötkreaturen minskar och koncentreras till färre gårdar. Det 
blir därför viktigare att utnyttja hästarna på rätt sätt för att få en bra 
skötsel av våra betesmarker.9	

Hästen är ursprungligen en stäpplevande gräsätare. Det är därför 
naturligt för dem att gå på magra marker och för att kompensera 
det låga näringsinnehållet använder de mycket tid till att beta. 
Däremot föredrar hästen att beta kort, ungt gräs som har ett högt 
näringsinnehåll, därför ratas ofta träd och buskar.10

 Det finns fördomar om hästar som betesdjur, att de orsakar 
trampskador, betar hårt och gnager på träd. Detta är ett problem 
som även kan uppstå med andra djur om man inte anpassar 
marktypen till djuret. En anledning till att hästar ger sig på träd kan 
vara sysselsättningsbrist som uppkommer om de inte får utlopp för 
sitt naturliga beteende, eller om de har näringsbrist. Det bästa är ett 
växelbete mellan häst, nötkreatur och får.11

Odlingslandskapet som det ser ut idag beror på flera tusen år av 
mänskliga aktiviteter. Under tidig järnålder blev människan bofast 
och började bruka fasta åkrar och då började man ha djuren i stall 
under vintern. I och med detta blev slåttern av ängarna mycket 
viktig. Betesmarker är ofta rika på lämningar från äldre tiders 
markutnyttjande, ofta är det odlingsrösen, hamlade träd, äldre 
hägnader mm.12	

9  Jordbruksverket 2003, sid 0
10  Jordbruksverket 2003, sid �
11  Jordbruksverket 2003, sid � och 6
12  Jordbruksverket 2003, sid 1
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Naturbetesmarker tillhör de artrikaste miljöerna vi har i landet 
och där förekommer ett stort antal hotade växt- och djurarter. 
Betesmarkernas artrikedom beror på att de har skötts med bete eller 
slåtter under lång tid och att många arter anpassat sig till detta. 
Betesdjur påverkar också konkurrensen och få arter hinner växa 
upp och konkurrera ut de andra. Därmed utjämnas konkurrensen 
och fler arter kan samsas om utrymmet. Hästar bidrar därför till att 
hålla landskapet öppet och att öka den biologiska mångfalden.13		

13  Jordbruksverket 2003, sid 2

Allergi och skyddsavstånd
År 1989 kom ett statligt betänkande från en allergiutredning 
där man rekommenderar att nybyggnation av bostäder, 
skolor och daghem inte bör göras närmare än �00 meter från 
stallbyggnader respektive ridstigar. Skyddsavståndet baserades 
på att djuranläggningarna orsakade störningar som buller från 
ventilationen, lukt från gödsel, fekalier och vissa fodertyper samt 
ansamlingar av flugor. Den stora frågan var risken med allergener 
som skulle spridas med vinden från stallverksamhet och framkalla 
allergiska reaktioner hos känsliga individer. Allergiutredningen 
stödde sig då på erfarenheter från Astma och allergiförbundet 
och enligt dem kunde hästallergener ge symptom upp till �00 
meter från ridanläggningar. Innan allergiutredningen 1989 gav 
sin rekommendation användes i regel ett avstånd på 200 meter 
som standardavstånd. Boverket har i sin publikation Allmänna 
råd för en bättre arbetsplats från 199� gett råd om skyddsavstånd 
på �00 meter efter rekommendationen från Allergiutredningen 
1989. Spridningen av allergen är inte undersökt av Boverket utan 
bygger fortfarande på Astma och Allergiförbundets erfarenheter 
att hästallergen anses särskilt starka och kan ge symptom på 
flera hundra meters håll. Boverkets rekommendationer är inte 
lagstadgade utan ett råd som är tänkt att vara vägledande.1�

Antal individer med allergier har ökat i Sverige och det drabbar 
ungefär en tredjedel av befolkningen. Av dessa är ca � procent 
överkänsliga mot hästar. Bland pälsdjur är allergenkällorna: 
huden, saliven, pälsen och urinen. Hästar anses vara extra 
allergiframkallande och den starkaste allergenen från hästen 
kommer från dess stöv. Hästallergenet är starkt och kan orsaka 
allergiska reaktioner indirekt, t. ex. genom kläder1�	16

1�  Brännström Johan, 2003 .S �
1�  Hästar i planeringen - Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. Sid �
16  Brännström Johan, 2003, S 6
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Det har på senare år gjorts några studier om hästallergenernas 
spridning bl.a. från Miljömedicinska enheten i Stockholms läns 
landsting och från akademiska sjukhuset i Uppsala. I alla studier 
har man funnit att halterna allergen i utomhusluft snabbt avtar 
med avståndet från stallet. I studien i Stockholm, år 2001, visade 
man att hästallergen inte sprids mer än �0 meter i luft, medan 
allergen i damm påträffades ca 100 meter från stallet. I en av 
Uppsala studierna, ett examensarbete av Johan Brännström, 
på uppdrag av Landstinget i Uppsala län år 2003, visade att 
hästallergen kunde mätas på ett avstånd av �00 meter. Resultatet 
visar att hästallergenhalten avtar snabbt. Hästallergen vid �0 meter 
var nästan � gånger så hög som vid 100 meter från nollpunkten 
som var placerad mitt i hästområdet. Mätningarna visar också 
att spridningen beror på väderförhållande. Studien visar att tät 
skog minskade spridningen av hästallergen snabbt. Redan efter 
100 meter gick det inte att upptäcka. Tät skog verkar temporärt 
förhindra spridning av allergenet. 17	18

En forskning av Lena Elfman och Greta Smedje från akademiska 
sjukhuset i Uppsala 2007 visar att hästallergen sjunker dramatiskt 
redan utanför stalldörren och allergenet är omätbart �0 meter bort. 
Vid stark blåst kunde låga nivåer mätas �00 meter bort. De anser att 
spridningen av hästallergen normalt är ca �0 meter. 19

Enligt miljömedicinska enheten i Stockholm är spridningen 
av allergener utomhus relativt begränsad men den väsentliga 
allergenspridningen sker via människors direkta eller indirekta 
hästkontakt. 20

17  Hästar i planeringen - Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. Sid �-6
18  Rapport från Arbets- och miljömedicin, Spridning av hästallergen från stall i luft- 
och dammprover, Examensarbete i biomedicinsk Laboratorievetenskap, Johan Bränn-
ström sid 1�-17
19  Mejlsvar från Lena Elfman, 9 oktober 2007
20  Hästar i planeringen - Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. Sid �-6
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Planförutsättningar

Kommunens Fördjupade översiktsplan
Varbergs kommun håller på med en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
över Trönninge med omnejd. Avsikten med denna FÖP är att utreda 
möjligheterna till bebyggelseutveckling i och kring Trönninge. 
Planområdet omfattar byn Trönninge, Trönningebjär, Motorbanan, 
Himleån, Horsakullen, de gamla gårdarna kring Trönninge, 
Göingegården och dess ägor ( se karta till höger). Frågor som 
behandlas är bl a boende, kommunikationer, näringsliv, miljö, 
kultur, service och rekreation. 

Planområdet gränsar till Varbergs norra utkanter, där det begränsas 
av E6 i öster och av Viskaldalsbanan, som går mellan Varberg 
och Borås, i Väster. Området är lättillgängligt med bil, det 
finns en påfart till E6 och riksväg �1 tre kilometer bort. Mellan 
Varbergs centrum och planområdet ligger Värnamovägen där stora 
industriområden är lokaliserade.   

Förslag till utbyggnaden av bostäder i Trönninge bör i första hand 
ske i anslutning till befintlig bebyggelse. Det bör finnas flera olika 
sorters boende i Trönninge i olika upplåtelseformer och storlekar. 
Det är idag brist på mindre bostäder. Bostäderna ska uppföras 
i olika upplåtelseformer och man bör fokusera på energisnålt 
byggande. Den fördjupade översiktsplanen redovisar flera 
delområden för utbyggnadsområden för bostäder. 21

21 Varbergs kommun, 2007 Trönninge med omnejd- fördjupad översiktsplan, s 8,19

Planområdet för den Fördjupade Översiktsplanen. 
Källa: Varbergs kommun, redigerad av Emma Gustavsson
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Trönningeby
Planområdet för det tänkta hästboendet ligger fem kilometer 
nordöst om Varbergs centralort, i Trönningeby. Där bor idag ca 
900 personer. De flesta bor i villor och radhus och endast ett fåtal 
hyreslägenheter och bostadsrätter.

Det finns idag ett tiotal småföretag i Trönninge. Förutom dem 
är arbetsplatserna i Trönninge inom vården eller förskolan. Det 
finns två förskolor och ett äldreboende. Det finns ingen handel 
utan närmsta butik ligger ca 2,� km sydväst om Trönninge i 
bostadsområdet Lugnet. 

I Trönninge finns det ingen idrottsplats, däremot finns en 
motionsslinga på Trönningebjär och där ligger även en 
motocrossbana. I Himleån finns möjlighet till fiske och det finns 
strövmöjligheter på Trönningebjär, Jonsbjär och vid Bolsestugan. 
Söder om Trönninge finns Varbergs ridcenter, Kvarnagården (se 
karta s 2�).

Bygden kring Trönninge är jordbruksmark med åkrar, 
betesmarker, skog och kulturhistoriskt intressanta gårdar. 
Det här är en viktig del av områdets karaktär. Slättlandskapet 
domineras av jordbruksbebyggelse med relativt stora mangårds- 
och ekonomibyggnader, men i den mer kuperade terrängen är 
gårdar och brukningsenheter mindre. Skogsbruk bedrivs idag på 
Trönningebjär som är ett viktigt tätortsnära rekreationsområde. Vid 
skogsbrukets bedrivande tas hänsyn till friluftslivet.22

22  Varbergs kommun, 2007, Trönninge med omnejd –fördjupas översiktsplan, s 16

Utsikt över Trönninge från Trönningebjär
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Planområdet
Ett av de områden som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen 
för bostäder har ett ”bo på landet” tema, där ett hästboende är tänkt 
att uppföras. Planområdet (rödmarkerat på kartan) ligger öster 
om Trönningeby. Detta område är tänkt för bostäder i hästbyn. I 
planområdet finns idag inget kommunalt vatten- och avloppsnät. 
Det finns ett tiotal bostadshus och två gårdar varav en har 
hästhållning och en sommarbete till nötkreatur. 

Det grönmarkerade området på kartan, är det område som är tänkt 
att nyttjas till stall, bete och foder. Området har idag en öppen 
karaktär som brukas och nyttjas för bete, vilket Varbergs kommun 
vill bevara. Igenom området går idag en kraftledning och i öster 
sträcker sig motorvägen E6. 

Bild tagen ut över planområdet ifrån väster
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Natur och Kulturmiljö
Söder om Trönningeby rinner Himleån. Sydost om planområdet 
rinner Mobäcken som är ett biflöde till Himleån.  Himleån är 
av regionalt intresse för naturvården. Det är ett område som har 
höga dokumenterade botaniska och ornitologiska värden och har 
ett regionalt intressant våtmarksområde. Himleån är också av 
stort intresse för reproducerande laxöring. Båda vattendragen har 
strandskyddsbestämmelser på 100 m.

I planområdet finns några fornlämningar och precis utanför det 
tänkta området för bostäderna finns värdefull ängs - och hagmark. 
Ängsmarken har en typisk hagmarksflora och berg i dagen. Det är 
småkuperat och omgärdat av stenmurar. Området är utpekat som 
naturområde av regionalt intresse, naturvärdesklass 3. 23

23  Varbergs kommun, 2007, Trönninge med omnejd - fördjupad översiktsplan, s 1�

Himleån

Värdefull ängs och hagmark
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Kraftledning
Öster om Trönningeby i nord-sydlig riktning, löper en 
högspänningsledning på 130kV. Idag finns inga gränsvärden för 
statiska och kraftfrekventa magnetfält. Magnetfältet avtar snabbt 
i styrka med avståndet från kraftledningar. Varbergs kommun 
föreslår att �0 m på vardera sida ska vara fri från bebyggelse. 2�

2�  Varbergs kommun, 2007, Trönninge med omnejd - Fördjupad Översiktsplan, s 1�

Kraftledning
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Djurhållning

Gårdar 
Det finns många gårdar i och runt Trönninge. I de östra delarna 
finns mindre gårdar med djurhållning och i västra delen ligger 
Göingegården som är en av de större gårdarna. Göingegården är en 
storgårdsanläggning med anor från 1600-talet. Den har välbevarade 
byggnader från 1800- och början av 1900 talet. Göingegården är 
ett gammalt kulturlandskap som är biotopskyddat. De har idag 
ett större bestånd av nötkreatur och det har tidigare funnits stora 
äppleodlingar. Idag håller det på att byggas en helt ny stadsdel 
vid södra Göingegården, på delar av den gamla äppleodlingen. 
Denna bebyggelsen kommer binda ihop Trönninge med Varberg. 
Djuren som idag finns på Göingegården kommer att försvinna när 
bebyggelsen är färdig.2�

I de östra delarna ligger flera mindre hästgårdar, en nedlagd 
svingård och Grönningegården, en gård med sommarbete för 
nötkreatur. Kvarnagården är Varbergs ridklubb och ligger söder om 
Trönningeby, nära planområdet för hästboende. 

2� Varbergs kommun, 2007, Trönninge med omnejd - fördjupad översiktsplan,          
sid 1�, 22 Källa: Varbergs kommun, redigerad av Emma Gustavsson

Nedlagda svingården På bilden ovan syns alla gårdar i området, det rödmarkerade området 
är planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Trönninge med 
omnejd.
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Hästverksamhet i området
I Trönninge finns idag flera hästgårdar. Den största är Börs-Olas 
gård som ligger vid E6:an, sydost om Trönningeby. Där finns idag 
ett stall med 26 hästboxar och ett ridhus. Idag finns där 1� hästar. 
Håla är en av de gårdar som ligger inom planområdet för hästbyn. 
Där finns 22 hästboxar och idag � hästar. Det finns 2 små gårdar 
med två hästar vardera som ligger söder om planområdet. Söder 
om planområdet ligger även Varbergs ridcenter, Kvarnagården, som 
idag har �8 hästar.

Varbergs Ridcenter
Varbergs ridcenter, Kvarnagården, ligger i kanten av ett av Varbergs 
industriområden. Området ligger ca 1 km söder om Trönningeby 
nära den föreslagna hästbyn. Varbergs ridcenter håller på att 
byggas ut och har idag ett stall till ridskolan och ett till Hallands 
ridgymnasium. Det finns två stycken ridhus och två ridbanor. 
Klubben ordnar mycket träningar och tävlingar. Kommunen 
planerar att bygga ut ridklubben med ett stall och ett ridhus till. 
Det finns dåligt med ridvägar i naturen för klubben då det ligger ett 
stort industriområde söder om ridcentret och mycket åkermark norr 
om.

Karta över häststallen i området
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Kommunikationer

Kollektivtrafik
Sträckan mellan Varberg och Trönninge trafikeras av fyra olika 
landsbygdsbussar, men trafikeras inte av någon tätortstrafik.  

Närmsta busshållsplats ligger 3 km från planområdet vid 
Lindbergsvägen, i höjd med Lindgårdens äldreboende (se karta 
nedan).

Cykel och gångvägar
Det finns idag en gång- och cykelväg längs med Lindbergsvägen, 
som leder från korsningen vid Pilgatan och hela vägen in till 
Varberg centrum. Några separata gång- och cykelvägar finns inte 
inom Trönningeby.
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Bilvägar
Med bil kan du komma från flera håll till Trönninge. 
Lindbergsvägen som är vältrafikerad, leder in till Varberg. Pilgatan 
leder ut till riksväg �1, i riktning mot Borås, den leder även ut till 
E6 Nord. Den närmasta påfarten till E6 ligger i åttabro ca 3 km åt 
sydöst. Följer man Klastorpsvägen kommer man till väg 1�3 som 
leder till Ullared.

Buller
På E6:an passerar varje dag 18 000 fordon/dygn, varav 20 % 
är tung trafik. Bullerberäkningar är gjorda på området närmast 
motorvägen och ett avstånd på mellan 2�0-�00 m från E6 krävs för 
att bullernivåerna ska vara godkända vid nybyggnation. 26

Klastorpsvägen går igenom planområdet och har idag 1000 fordon/
dygn

Riktlinjer som gäller för buller vid nybyggnation av bostäder är:
Ekvivalentnivå inomhus, 30dBA
Maximalnivå inomhus, ��dBA
Ekvivalentnivå vid uteplats ��dBA
Maximalnivå vid uteplats 70dBA

26  Varbergs kommun, 2007, Fördjupad Översiktsplan, s 13

Klastorpsvägen Vägar i Trönninge



2�

U
P
P
F
Ö
R
A
N
D
E
T

Fördelar med en gemensamhetsanläggning är att man får en del i 
ett stall genom fastigheten. Man äger då en del i stallet och har en 
chans att påverka. En annan fördel är att bostadsfastigheterna styr 
vilka som bosätter sig i området. Man säkrar också att information 
om anläggningens existens når framtida ägare eftersom man i köpet 
av bostad köper en del i stallanläggningen.

Nackdelar med en gemensamhetsanläggning är att det är 
bostadsfastigheten som är knuten till anläggningen, vilket gör att 
om en fastighetsägare säljer sin häst, tappar intresset eller säljer sin 
bostad till någon som inte har häst, kan intresset, engagemanget 
och investeringar i anläggningen minska. En annan nackdel 
är förvaltningen, att driva en anläggning gemensamt kan vara 
problematiskt och leda till konflikter. En annan nackdel är att bara 
fastigheter kan knytas till anläggningen och inte bostadsrätter eller 
hyresenheter.29

29 Falkenbergs kommun, Marie Berand, s 3

Knyta bostäder till stall
När man planerar en hästby behöver det finnas en stark koppling 
mellan hästanläggningen och bostaden. Det finns flera olika sätt 
att knyta bostaden till stallet. Gemensamhetsanläggning, servitut, 
marksamfällighet och ekonomisk förening. 

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam 
för flera fastigheter. I anläggningen är det fastigheterna som är 
anslutna och inte fastighetsägarna. En gemensamhetsanläggning  
ska vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna enligt 1§ 
anläggningslagen. Ett annat villkor är ”väsentlighetsvillkoret” 
vilket innebär att anläggningen skall vara av väsentlig betydelse för 
fastigheterna i fråga. Detta villkor kan avtalas bort. 

Det är möjligt att gå ur en gemensamhetsanläggning om parterna 
är överens, anläggningslagen �3§. Om man inte kommer överens 
är det en fråga lanmäteriet får pröva i en förrättning. Detta innebär 
att man inte helt enkelt kan gå ur en gemensamhetsanläggning om 
man t ex säljer sin häst.

När det gäller förvaltning av gemensamhetsanläggningen bildar 
man vanligtvis en samfällighetsförening. Om det bara är ett 
fåtal fastigheter sköts ofta anläggningen direkt av dem. En 
samfällighetsförening är en förening som bildas för förvaltande 
av gemensamhetsanläggningen. Samfälligheten är en juridisk 
person och medlemmarna utgörs av de deltagande fastigheterna 
i anläggningen. Samfälligheten utser en styrelse som väljs för ett 
bestämt antal år.27 28

27 Lantmäteriet 200�
28 Falkenbergs kommun, Marie Berand, s 6-7
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Servitut
Ett servitut är en rättighet som ger en fastighet rätt att utnyttja 
en annan fastighet på ett visst sätt. Servitut kan bildas vid 
lantmäteriförrättningen, officialservitut, eller genom att avtal skrivs 
mellan fastighetsägarna, avtalsservitut. 

Fördelar med att bilda servitut är att man säkrar informationen 
till framtida ägare, genom att servitutet är knutet till bostaden, 
och att kopplingen mellan de två fastigheterna består oavsett vem 
som äger fastigheten. Det kan vara en idé att skriva ett avtal om 
själva nyttjandet av anläggningen, då servitutet inte reglerar frågor 
om nyttjandegraden. Julmyra gård har använt sig av detta sättet. 
De har servitut för att få del i träningsanläggningarna och sedan 
har det kompletterats med ett avtal för att reglera kostnaden för 
användandet, beroende på antal hästar osv.30

En nackdel är att det bara går att knyta fastigheter och inte 
bostadsrättsenheter eller hyresenheter till anläggningen.

30 Falkenbergs kommun, Marie Berand, s �

Marksamfällighet
En samfällighet är mark, enskilt vatten eller fiske som hör till 
två eller flera fastigheter gemensamt. Man skulle kunna knyta 
bostadsfastigheterna till hästanläggningen genom att viss mark är 
samfälld. I en samfällighet regleras inte skyldigheter och rättigheter 
i samma utsträckning som i en gemensamhetsanläggning.

En fördel med en samfällighet är att kopplingen mellan 
bostadsfastigheterna och marken där hästarna finns, kvarstår 
även om bostaden säljs. Det är inte lika stora krav för inrättande, 
bildande och överföring av andelar av samfälligheten som 
gemensamhetsanläggningen. Detta innebär att det är lättare att 
avyttra en andel i marksamfälligheten till någon annan vilket kan 
vara en nackdel i en hästby. 

Det ställs inga krav på hur en samfällighet ska skötas, vem som 
får avgöra vad och vem som står för kostnaderna. Därför kan det, 
precis som vid servitut, behöva komletteras med ett avtal.31	

31 Falkenbergs kommun, Marie Berand, s �
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Ekonomisk förening
En ekonomisk förening kan man bilda för att koppla de boende 
till anläggningen. I föreningens stadgar kan man skriva att enbart 
boende inom området får deltaga och nyttja anläggningen. Man kan 
även skriva in att utomstående kan hyra in sig i anläggningen. 

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom verksamheten i vilken medlemmarna 
deltager. En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. 
Man skulle kunna låta bostäderna i området vara upplåtna som 
bostadsrätt och att det till bostadsrättsföreningen hör stallbyggnader 
och hagar. Då betalas en viss del av månadsavgiften till föreningen, 
en kostnad för att få nyttja hästanläggningen. 

En fördel med en ekonomisk förening är att man kan ha vilken 
upplåtelseform som helst i området.32

32 Falkenbergs kommun, Marie Berand, s 6
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Ridvägar
Ridslingor är väldigt viktiga för många ryttare och för hästarna. För 
att skapa bra och säkra ridvägar är det viktigt med en bra planering 
för dessa.

När man planerar för ridning i landskapet kan man inte undvika
alla faror som kan finnas. Vissa saker kan man däremot undvika 
eller göra lättare för den ridande. Hästen tycker inte om att bli 
trängd eftersom den då inte har någon flyktväg, ett exempel kan 
vara om hästen blir skrämds vid en smal passager med staket. 
Hästen har då ingen flyktväg och måste försvara sig vilket kan 
orsaka skador och olyckor. Man kan i största mån undvika hårda 
ytor, som asfalt, och allt för mjuka ytor, som lerig mark. Hårda 
ytor som asfalt kan vara ett problem för hästar som är skodda då 
ytan kan bli hal och hästen kan gå omkull. Ett hårt ridande på asfalt 
kan slita på hästens ben. Mjuka marker blir lätt söndertrampade 
och leriga. Man kan undvika att dra ridvägar längs hårt trafikerade 
vägar och järnvägar, då det kan utgöra en fara för både hästekipaget 
och övriga trafikanter. 33

Allemansrätten och ridning
Allemansrätten ger var och en rätt att utan markägarens 
medgivande vistas i naturen. Däremot får man inte skada eller 
skapa problem för markägaren. Allemansrätten gäller den som 
färdas till fots, med cykel, skidor eller till häst. Det finns vissa 
skyddade områden som nationalparker, naturreservat och områden 
med särskilt skydd för djurlivet som kan begränsa allemansrätten. 
Man får inte heller rida på tomtmark, åkrar eller skogsplanteringar 
där skada lätt uppkommer.3�		

Om man rider på mark utan att det medför skada är det inte något 
problem för markägaren, men när man använder ett område 
regelbundet eller i stora grupper kan marken skadas även om varje 
enskild ryttare tar sitt ansvar. Man bör tala med markägaren om 
man i stora grupper nyttjar mark regelbundet för att inte skapa 
onödiga konflikter.3�

33  Länsstyrelsen i Skåne Län, sid 1�
3� Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande, s79
3� Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande, s79

Trafiksäkerhet och ridning
De flesta ryttare vill ha möjlighet att rida hästen utomhus. Ryttare 
undviker helst hårdgjorda ytor och trafikerade vägar. För att 
undvika allvarliga tillbud med hästar i trafiken krävs lösningar som 
ökar trafiksäkerheten. Planerade ridslingor kan vara lösningen på 
problemet. Då tvingas ryttare inte i lika stor mån ut i trafiken. 

Hanna Elgåker, doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet i 
Alnarp, har i sitt examensarbete, ”planering för tätortsnära ridning 
- mer än bara ridhus”, gett förslag på säkrare övergångar vid bl a 
järnvägar med väntboxar. En yta stängslas in där man rider runt 
tills det är fritt att gå över. Detta skapar en säkrare övergång och 
håller hästen lugn. Hon ger även förslag på trafikljus som utrustas 
med en extra knapp i ryttarhöjd så den ridande inte behöver böja 
sig eller stiga av. 
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Att planera ridvägar
Då det idag finns mycket hästar i tätortsnära områden kan det 
uppstå en konflikt mellan hästägare, boende och markägare i 
området. Att i dessa områden planera ridslingor gör att man till viss 
del kan organisera ryttarna så att de håller sig till den markerade 
slingan. Brist på lämpliga ridslingor kan vara en begränsande 
faktor för ridverksamhet. När man planerar för ridslingor måste 
man lösa frågan om vilken typ av ridverksamhet som kommer att 
nyttja den. Är det för permanent ridverksamhet som ridskola eller 
turridning eller är det för privatryttaren? Skall ridvägen användas 
dagligen? Vems mark skall man använda för ridvägarna och vem 
skall sköta och anlägga den?

Innan man anlägger en ridväg behöver det utredas vem som skall 
finansiera och sköta ridslingan. Ofta behövs markägarna, där 
ridslingan planeras anläggas, kontaktas och det kan finnas behov att 
upprätta ett avtal mellan denne och de som planerar för ridslingan. 
Vid planeringen av ridvägen måste man alltid utgå från de lokala 
förutsättningarna och undvika att göra allt för stora ingrepp i 
naturen. Att märka ut ridvägen är väldigt viktigt, dels för ryttarna 
men även för övriga människor så att de vet om att de använder 
en ridväg och att det kan kommar hästar. Skyltar kan exempelvis 
markeras med ”Påbjuden ridväg” och ”hundar skall hållas 
kopplade”. En ridslinga bör vara 2,� meter bred.

Att planera alternativa sträckningar på ridslingorna ger en större 
variation och gör slingan intressantare. Det är en fördel om slingan 
dras i olika terränger och med olika svårighetsgrader för att träna 
både hästen och ryttaren och inte skapa en enformig slinga.36 37

36 Skogsberg Rolf, LRF, s 8
37 Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande, s 86
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Intresset för en hästby
(se bilaga s. 62-63)

En enkät har gjorts för att undersöka intresset för en hästby. 
Enkäten har riktats till hästintresserade personer och hängts upp på 
Varbergs ridskola och skickats till hästintresserade människor som 
jag känner på olika ställen i Sverige. Enkäten har visat ett rätt jämnt 
resultat. Alla utom en person som svarat på enkäten kan tänka sig 
att flytta till en hästby. Enkäten är besvarad av ett 20- tal personer, 
vilket innebär att enkäten inte är statistiskt säkerställd.

Sammanfattning:
•	 Alla har svarat att de vill engagera sig i stallanläggningen, 

men det har påpekats att det kan behövas styrning av hur det 
ska skötas för att inte orsaka konflikter.

•	  När det gäller bostad och tomt är svaren lite olika 
beroende på ålder. I åldersgruppen ��-6� år vill de flesta 
bo i bostadsrättslägenhet med en liten tomt till. Bland de 
yngre 20-3� år, är det villa med en större trädgård som är 
populärast. 

•	 På frågan om lukt och allergier är något som påverkar, är det 
ingen som ser det som ett besvär. En nämner ett allergiskt 
barnbarn. 

•	 Alla vill ha stallanläggningen på gångavstånd. En tredjedel 
ville ha två boxplatser. 

•	 Alla utom två anser att kollektivtrafik och bra gång- och 
cykelvägar är viktigt. 

•	 Nästan alla vill ha någon sorts park eller lekplats. 

Alla tyckte att idén med en hästby var rolig och intressant. Flera 
nämnde vikten av bra ridvägar.
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Analyser

SWOT- Analys
(Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

En SWOT-analys görs för att på ett enkelt sätt presentera en 
sammanfattande bild av områdets nuvarande förutsättningar och 
identifiera möjligheter.

Styrkor: 
•	 I området finns redan mycket hästar
•	 Lantlig karaktär
•	 Vacker landskapsbild
•	 Nära till stor hästanläggning
•	 Nära centrala Varberg- lantligt nära stan
•	 Hästintresset i kommunen är stort

Svagheter
•	 E6 ligger nära planområdet, vilket skapar en barriär och 

buller
•	 Bristfällig service i området
•	 E6 synlig i området
•	 Bristfälliga gång- och cykelvägar
•	 Brist på ridvägar i naturen
•	 Ligger nära bostadsområden - problem med skyddsavstånd

Möjligheter
•	 Skapa attraktivt hästboende, kan locka till inflyttning i 

kommunen
•	 Hjälper till att etablera service
•	 Studentlägenheter till ridgymnasiet
•	 Skapa ett nytt sorts boende i Varberg
•	 Utvecklingsmöjlighet för hästägare i området

Hot
•	 Skapas ett kategoriboende som inte passar alla, vilket kan 

leda till tomma bostäder.
•	 Kan bli ett dyrt boende
•	 Klagomål från människor som bor nära
•	 Åkermark försvinner
•	 Ökad trafik, som orsakar buller och risk för olyckor
•	 Hästlukt och allergener
•	 Markkonflikter kan uppstå
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Analys av området
Jag har valt att dela in planområdet och marken öster om, som 
är tänkt att nyttjas för bete och stall, i tre olika delar beroende på 
landskapskaraktär. Detta för att man skall få en uppfattning om hur 
området ser ut och hur de olika delarna nyttjas idag.
	
Väster om motorvägen ligger område 1 som är ett öppet och 
flackt odlingslandskap som brukas. I västra delen av området går 
kraftledningen. I området finns en gammal svingård som idag inte 
används för djurhållning. Eftersom området är öppet och ligger vid 
motorvägen är ljudnivån ganska hög, mellan ��-70 dBA. 

Område 2 är ett område som består av betes och ängsmark. 
Området är av öppen karaktär men det finns inslag av gamla 
gärdesgårdar, träd och höjder. I norra delen är marken mer kuperad 
och där ligger Grönningegården som sommartid har nötkreatur 
på bete. I området ligger några nybyggda villor som avstyckats 
från gården. Kraftledningen går även här igenom området. Här är 
ljudnivån �0-�� dBA.

Område 3 har en kuperad och lummig karaktär. Det finns både 
öppen hagmark och hagmark inbäddad i grönska. I området ligger 
tre bostadshus och hästgården Håla som idag inhyser � stycken 
hästar. Norr om hästgården ligger en skogsbeklädd höjd. Det finns 
flera värdefulla gärdesgårdar. I östra delen går kraftledningen. Det 
finns endast grusvägar inom området. Ljudnivån är ��-�� dBA.

Område 2Område 1 Område 3
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Analys av dagens ridvägar
Idag finns det inte mycket ridvägar i området. Det finns två anlagda 
ridvägar på Kvarnagårdens mark( bild 1 och 3). Dessa ridvägar 
leder ingenstans utan slutar i en åker och i hagmark. Det finns en 
enskild väg (se bild �) som används till viss del av ridande. Det 
finns även ett område på andra sidan E6:an som används som 
ridområde av ryttarna som har häst i trakten, men i dagsläget är 
markägaren inte så glad i att de rider i området. För att ta sig till 
andra sidan E6:an måste man rida genom en trafikerad tunnel, 
vilket inte är så bra ur säkerhetssynpunkt. I övrigt består marken 
omkring planområdet av ängs- och åkermark.

Karta över dagens ridvägar

Bild �Bild 1 Bild 2 Bild 3
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Analys av potentiella markkonflikter

•	 Gården Håla och dess mark + konflikt med befintliga 
hästägare

•	 Åkern som kan bli möjlig för hagmark
•	 Ridvägar på åkermarken
•	 Ridområdet på andra sidan E6:an
•	 Husägare runtomkring, störningar som bl a allergi och lukt
•	 Mark till bostäderna

Då stora delar av det tänkta planområdet till hästbyn inte är 
kommunal mark, kan markkonflikter uppstå. En ny stallanläggning 
kan orsaka konflikter med boende runtomkring som reagerar på 
lukt, buller och allergier. Konflikt med markägare kan uppstå 
där man väljer att anlägga hästbyn. I dagens läge är några av 
markägarna intresserade av att bygga på sin mark. När man 
anlägger en hästby, kommer det att behöva anläggas ridvägar då 
det idag är brist på det i området. Eftersom mycket av marken 
runt omkring planområdet är åkermark kan detta orsaka konflikter 
mellan ryttare och markägare. Idag används ett område öster om 
E6:an som ridområde av ryttare i området, vilket inte är uppskattat 
av markägaren. Ett ökat antal hästar i området utökar ridandet i 
området vilket kan leda till en konflikt. Ett ökat antal hästar innebär 
även att det krävs mer hagmark.

Den nedlagda svingården Gården Håla
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Sammanfattning analys
Det finns många styrkor och möjligheter i området men det finns 
även flera hot och svagheter vilka genom mina analyser blivit 
tydliga. Det är främst planområdets läge som ger både de positiva 
och negativa förhållandena. Det är en styrka att planområdet ligger 
så pass nära Varbergs centrum och nära befintliga stallanläggningar, 
men det är brist på utrymme och ridvägar vilket är en stor nackdel. 
Då den mesta marken i planområdets omgivningar är åkermark kan 
den vara svår att nyttja, marken har en öppen karaktär  och ligger 
nära E6:an vilket ger en hög ljudvolym. Här finns även Mobäcken 
och kraftledningen som båsda har skyddsavstånd vilket delar 
området.

Området runt planområdet har tydliga avgränsningar vilket gör att 
det inte kan utvidgas så mycket. Österut gränsar E6:an, väster och 
norrut ligger befintlig bebyggelse och järnvägen och söderut ligger 
industriområdet.

Trots vissa problem med utrymmet i området finns det flera 
fördelar som talar för en hästby i Trönninge. Intresset för hästar 
i kommunen är stort, området är idag hästtätt. Tidigare var det 
mycket gårdar i området och en lantlig karaktär och den kan stärkas 
och säkras om en hästby etableras. De få ridvägar som finns på 
Kvarnagårdens mark är bra men behöver utvecklas då de slutar i 
ingenting. 


