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Synpunkter med anledning av en förfrågan från SMA Mineral AB/Leif Norlander angående
HÄSTARS reaktioner på gruvsprängningar.

Min bakgrund och hästkunskap

Jag heter Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist och är numera pensionerad polis. Jag är även
ridinstruktör och tBrfattare.

Min erfarenhet av hästar är framför allt genom 30 år som ridande polis i Stockholm (1975-
2005). Från 1994 till 2005 var jag även ansvarig för den polisiära träningen av
Stockholmspolisens hästar. Jag har även utbildar brandmän i hästhantering.

Under åren på rytteriet har jag f'õrutom mina tjänstehästar ridit bortåt hundra olika hästar i
tjänsten. Jag har till häst varit med om hundratals högljudda demonstrationer,
sport/festevenemang och fyrverkeñer. Har även tillsanmaans med Räddningstjänsten deltagit
med min tjänstehäst Utter under flertal katastrof och trafikolycksövningar där även
sprängningar och bränder Põrekommit. Jag har även tränat pistolskytte från hästryggen med
polisens tjänstevapen vid ett antal tillf'állen.

2002 startade jag en enskild firma: U-C Säkerltiist-trfining och har sedan dess regelbundet
kurser/föreläsningar om miljöträning av häst och ryttare (kuskar och ledare) runt om i landet.
Bland mina arrangörer finns allt från privatryttare, ñdskolor till ridgymnasier. Deltagarna är
allt ifrån nybörjare till elit i alla discipliner samt pararyttare. Varje år utbildar jag hundratals
ekipage i varierande åldrar. Ekipagen tränas på liknande sätt som jag tränade polisekipagen.

Mina kurser hålls på olika ställen och i olika omgivningar och miljöer, både inomhus i ridhus
och på utebanor. Vid några tillt'ållen har träningen skett i närheten av militärt övningsområde
under pågående övning samt i närheten av civila skyttebanor. Bland de deltagande hästarna
finns många som kommit "utifrån", alltså inte varit vana vid lilmande oväsen och vibrationer.

Hästar har känslig hörsel men känsligheten varierar individuellt. Under SäkerHäst-kurserna
använder jag ibland höga ljud, oftast smNlande ballonger, men då alltid sekundkorta stunder.
Ibland har dock någon häst självmant smällt flera ballonger endera genom att trampa eller bita
sönder dem.

Jag har i princip aldrig sett mer reaktioner från hästarna än att någon kan hoppa till och vända
runt för att därefter lugna ner sig direkt. Detta beror på att hästen lär sig saker genom
upprepningar, prägling (inaktiv inlärning) och inlärning (aktiv inlärning) och "väntar" så att
säga inte på nästa smäll. Vid ständigt upprepade höga ljud/smällar kan hästen präglas på en
speciell otrevlig situation men då krävs ständiga upprepningar. Till skillnad från människan
vet inte hästen vad det är som låter utan den kan sätta det i samband med en rörelse eller ett
visst föremål.

Jag har aldrig upplevt att någon häst reagerat märkbart f'ór markvibrationer.*

*Undantaget en gång när blixten slog ner intill oss (ca 50 m avstånd) under patrulleñng i
Nackareservatet. Då sprang hästarna iväg nâgra tiotal meter men stannade sedan och betade.



Jag har skrivit tre böcker om hästar och träning:

Utter - en polishäst (ISBN 91-638-331 I-5)

Polishästen Utter på nya uppdrag (ISBN 91-27-35344-3)

Säkerl-läst -så tränade jagpolishästen Utter (ISBN 978-91-639-2965-6)

Sammanfattning

Enligt mina mångåriga erfarenheter av hästar i olika situationer finner jag det högst osannolikt
att hästar skulle bli rädda eller på annat sätt besväras av de av bolaget SMA Mineral AB
angivna riktvärden* fõr sprängningar i Klinteby på Gotland förutsatt att gällande
säkerhetsavstånd efterf'õljs.

*Luflstötsvågor under 120 Pa frifåltsvärde (max ett överskridande per år och aldrig över 150
Pa) och vibrationer som ska understiga 4 mm/s och aldrig överstiga 6 mm/s.

Sprängningarna kommer utf'òras 1 ggr/vecka (i undantagsfall 2 ggr samma vecka) och deras
omgivningspâverkan vad gäller luftstötvåg och vibrationer ska enligt bolaget regleras enligt
vedertagen standard.

Vad avser buller avser bolaget följa Naturvårdsverkets riktlinjer vad avser buller vid närmaste
bostadshus, dagtid 50 dBA, kväll 45 dBA och natt 40 dBA.

Huruvida ev. damm som uppstår i samband med sprängningarna eller om övrigt
verksamhetsbuller (transporter och liknande) skulle kunna orsaka hästar något obehag kan jag
inte svara på då det ankommer på avstånd, omgivning och omständigheter i övrigt.
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