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Motioner till SSS årsmöte 25 oktober 2020 
 
Motion 1 – Avelsförbud på ston (s. 2) 
Motion 2 – Inavelskoefficient (s. 4) 
Motion 3 – Handlingsplan skeletal atavism (s. 5) 
Motion 4 – Avkommebedömning hingstar (s. 8) 
Motion 5 – Avkommebedömning hingstar (s. 8) 
Motion 6 – Sanktioner vid bristande betäckningsrapportering (s. 12) 
Motion 7 – RS-regler (s. 14) 
Motion 8 – RS-regler (s. 14) 
Motion 9 – Mätning av mini (s. 16) 
Motion 10 – Dispens för domare (s. 18) 
Motion 11 – Ordförande i SSS + regionalförening (s. 19) 
Motion 12 – Information om förändringar i regelverk (s. 20) 
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Motion 1: Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående 
avelsförbud av ston 

Vi vill att ston med tex defekter såsom trachealkollaps, patellaluxation, eksem eller annat som 
veterinär fastställer, beläggs med avelsförbud. 
Att detta sedan ska skrivas in i webstamboken att stoet har avelsförbud och att ev avkommor 
inte blir berättigade att grundstambokföras. 
Stämpel i pass från veterinär att stoet har avelsförbud, detta för att kvalitetssäkra vår avel.  

Motiveringen till detta är att hingstar blir per automatik vid avelsvärdering veterinärt 
kontrollerade och kan ej få RS om de inte uppfyller de veterinära kraven. 
Dessa hingstar kan fylla en funktion som sällskapshästar när de kastrerats.  

Vi tänker på dem ston som inte har en så pass grav defekt så att de behöver avlivas utan att 
precis som en hingst som inte passar i avel kan få leva ett bra liv som tex sällskapsponny så 
att stona kan få samma möjlighet till ett bra liv utan att avlas på.  

Grunden till vår tanke är att vi har erfarenhet av att ha sålt ston billigt till sällskap för att stoet 
inte bör avlas på av olika anledningar där den nya ägaren valt att ta föl trots 
överenskommelse.  

Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under beaktande.  

Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, 
stuteri Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra  

Hörby 23/2-2020  

 
 
 
Styrelsens svar på motion 1 (avelsförbud på ston) 
 
Styrelsen håller med om att det hade varit smidigt om det fanns ett sätt att markera att en häst 
inte får användas för avel, om det är fastställt att den nedärver genetiska defekter. Tyvärr är 
det inte praktiskt genomförbart i dagsläget, av flera olika skäl. 
 
SSS är passutfärdande organisation, vilket innebär att vi är skyldiga att utfärda pass till alla 
renrasiga shetlandsponnyer. Vi kan inte hindra någon från att ansöka om pass på en 
avkomma, även om någon av föräldrarna är kända bärare av defekter eller att hästen har sålts 
med villkor om att inte användas i avel, eftersom det ingår i våra skyldigheter. 
 
Även om det som säljare hade varit smidigt att kunna begränsa användningen av en häst man 
säljer så att den inte får användas i avel, så är det i bästa fall mycket svårt att göra något åt det 
rent juridiskt om hästen ändå används i avel. Har man sålt en häst så är det köparen som har 
rådighet över den och en säljare har i normalfallet inte längre något att säga till om när 
ansvaret och äganderätten har gått över.  
 
Det finns heller inga konkreta juridiskt riktiga sätt för SSS att förelägga en häst med ett 
avelsförbud, eller att begära att en veterinär ska stämpla in ett avelsförbud i ett pass. Det är å 
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andra sidan redan förbjudet enligt lag att avla på djur om aveln har sådan inriktning att den 
kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman (2 kap. 11 § djurskyddslagen samt 3 § 
Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete, SJVFS 2019:31). 
 
Däremot är det självklart viktigt för både den som säljer en häst som inte är tänkt att användas 
i avel att tydligt informera om konsekvenserna av avel på hästar som bär på genetiska 
defekter. Det finns också alltid möjlighet att anmäla en hästägare till Länsstyrelsen om den 
använder en häst i avel på ett sätt som innebär en konkret risk för lidande hos avkomman. Där 
finns också ett utrymme för ett tydligt informationsarbete från SSS sida för att påvisa 
effekterna av de defekter som är vanliga i rasen och vikten av att avla medvetet och sunt. Det 
är något som nästa styrelse får ta med sig och ha i åtanke i det kommande arbete. 
 
Mot bakgrund av det anförda är det styrelsens uppfattning att årsmötet bör avslå motionen. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen. 
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Motion 2: Motion angående uträkning av individers inavelskofficient  

Vi vill att man ska räkna ut inavelskofficenten och ha med den i webstamboken och i passet. 
Motivering, vi tänker att det skulle kunna vara ett bra redskap i val av avelsmaterial 
Grunden till vår tanke är att de som vill avla hade haft lättare när de ska titta på val av 
avelsmaterial. Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under 
beaktande.  

Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, 
stuteri Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra  

Hörby 23/2-2020  

 
 
 
Styrelsens svar på motion 2 (inavelskoefficient) 
 
Styrelsen håller med motionärerna om att inavel och dess konsekvenser för både individ och 
ras är en viktig aspekt att ta hänsyn till i avelsarbetet. Varje uppfödare bör i sin planering av 
sitt avelsarbete studera släktskap på tilltänkt kombination. 
 
Att i webbstamboken och i pass ange inavelsgraden har dock flera svårigheter: 
 

- En beräkning av inavelsgraden är en kostsam funktion att lägga till i webbstamboken. 
För att få önskad effekt vid planering av avelsarbetet skulle även en funktion med 
”provparning” behövas. 

 
- För rasens utveckling är det viktigt att titta på genetisk variation också längre bak i 

stamtavlan. Det räcker alltså inte att titta på inavelsgraden bara över ett fåtal 
generationer.  

 
- Passens utformning är styrd av regler för hästpass och det är inte möjligt att lägga in 

inavelsgrad i dem enligt de regler som råder idag. 
 
Mot denna bakgrund anser styrelsen att motionen bör avslås. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen. 
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Motion 3: Handlingsplan för skeletal atavism 

Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 26.4.2020  

Genetisk defekt för Shetlandsponny, Skeletal Atavism.  

Bakgrund  

2018 års årsmöte fanns en motion om Skeletal Atavism. Motionen avslogs men med 
önskemål om att föreningen skulle ta fram en handlingsplan och presentera på höstmötet 
2018. På detta möte diskuterades ämnet och styrelsen skulle ta fram en handlingsplan. I 
januari 2019 beslutade styrelsen om en grupp ledamöter som skulle ta fram en handlingsplan 
till styrelsen för presentation. Något arbete i denna grupp med att ta fram en handlingsplan 
gjordes aldrig.  

Till styrelsemöte 1.2.2020 hade ett förslag till handlingsplan tagits fram för diskussion inom 
styrelsen. Motsägelsefulla inställningar till allvaret med en sjukdom orsakad av recessiva 
gener framkom.  

Fakta  

1958 skrevs en artikel i ”The British Veterinary Journal” om - A cause of malformation of the 
limbs of Shetland ponies with a note on its phylogenic signification.  

1994 gör Gunilla Thyreen med handledare Göran Dalin på SLU en avhandling om 
”Utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet hos Shetlandsponny. Frekvensen bärare 18 %.  

Samma år skriver tidningen Hästen om Krumma föl. SH bistod med pengar för röntgen och 
blodprover på drabbade föl samt härstamningsverifikation. Uppfödarna måste ta sitt ansvar är 
en rubrik i artikeln. För att minska spridningen är det viktigt att man vidtar avelshygiensiska 
åtgärdermot kända anlagsbärare poängterar Gunilla Thyreen.  

1994 föreslår SSS styrelse ett bekämpningsprogram utöver den handlingsplan som togs 1994 
03 10 och 1994 03 12. 
- Information 
- Kartläggning  

- Identifikation 
- Samla information 
- Bekämpningsprogram från SSS - Offentliggörande  

1994 07 08 Överklagar SSS SH’s avelshygieniska åtgärder till JBV som hävdar JÄV då 5 
styrelseledamöter av 6 är hingstägare. Överklagan lämnas utan åtgärd.  

2006 Gabriella Lindgren SLU gör en Genetisk studie av en utvecklingsrubbning av 
extremitetsskelettet (Krumma föl) hos shetlandsponny. H0847211.  

2012 12 11 publiceras i HästSverige.se artikeln, Gentest kan upptäcka risk för missbildning. 
Forskningsprojektet på SLU har lyckats identifiera den gen och specifika mutation som 
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reglerar utvecklingen av den ärftliga defekten hos shetlandsponnyer. Finansiering av 
Stiftelsen Hästforskning.  

2016 06 01 publicerar SLU -Gentest avslöjar allvarlig sjukdom hos shetlandsponny  

2016 i nummer 2 av Shetlandsponnyn publiceras en artikel – DNA-test påvisar risk för 
utvecklingsrubbningen ” krumma föl” skriven av Lisa Andersson, Gabriella Lindgren, Sofia 
Mikko, Nima Rafati, Leif Andersson, Göran Dalin, Carl-Johan Rubin, Gunilla Thyreen och 
Ove Wattle.  

SJVFS 2019:31 § 3 - Där tredje stycket tillämpas och den ena parten i en parning är bärare 
eller med stor sannolikhet är bärare av ett recessivt anlag enligt första stycket ska den andra 
parten i parningen vara testad  

negativ som bärare för samma anlag om ett sådant test finns. I annat fall ska den andra parten 
i parningen ha konstaterats med stor sannolikhet vara fri från samma anlag genom exempelvis 
härstamningsanalys.  

Sedan 2016 finns alltså en test framtagen av forskare på SLU Uppsala och det finns flera 
laboratorier som genomför test av inskickade hårprover.  

SSS har beslutat att de som gjort test mot chipavläsning eller mot DNA för SA så gäller dessa 
tester och de införs för den som vill så i webstamboken, efter önskemål också med angivande 
av vilket laboratorium som gjort testet.  

Danmark har infört testning vid avelsvärdering av hingstar från våren 2019.  

Information om SA finns på SSS hemsida och google har många träffar i ämnet.  

Väldigt många har redan testat och då framförallt verkar det vara hingstarna.  

Genetiken är oemotsägbar, två recessiver gener ger anlaget 25% blir drabbade, 50 % blir 
bärare och 25 % fria.  

UC Davis har vid kontakt i januari 2020 delgivit SSS att 18 % är bärarfrekvensen på det 300 
testade och ungefär 60 av dessa är från Sverige.  
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Yrkande  

Att SSS årsmöte 26.4.2020 ger föreningen och styrelsen direktiv och beslutar om en 
handlingsplan för testning av Shetlandsponnyer för Skeletal Atavism.  

Förslag till handlingsplan för Shetlandsponnyer för SA:  

- Att alla nygodkända hingstar från och med 2020 höstens AV testas OM det inte är så att 
hingsten har fritestade föräldrar (inskickat till webstamboken).  

- Att önskemål om även hingstar som är aktiva i svensk avel ska testas OM det inte är så att 
de har fritestade föräldrar (inskickad till webstamboken).  

- Att ston som betäcks med en icke testad hingst ska vara testad för SA och fri N/N.  

 

Att SSS medlemmar som hingst och stoägare tar sitt ansvar för en så frisk ras som möjlig  

Boslätt 2020 02 24  

 

Kristina Blad  

 
 
Styrelsens svar på motion 3 (handlingsplan för skeletal atavism) 
 
Flera tidigare årsmöten har gett då aktuella styrelser i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
skeletal atavism, däribland årsmötet 2019. Av detta skäl har den interimistiska styrelsen tagit 
fram en sådan handlingsplan, som presenteras som en proposition till årsmötet 2020.  
 
Styrelsen föreslår därför årsmötet att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till det 
förslag som styrelsen lägger fram till årsmötet. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet anser motionen besvarad. 
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Motion 4: Motion angående uträkning när hingstarna ska 
avkommebedömas 

Vi vill att man ska räkna de registrerade avkommorna, ej räkna ofödda eller avlidna 
avkommor som aldrig blivit registrerade.  

Motivering, vi tänker att det är missvisande att räkna hur många betäckningar hingsten har 
utfört, avkommebedömningen borde beräknas på de registrerade avkommor som faktiskt 
exitisterar och inte på antalet betäckningar. 
Vi anser att det ger en missvisande bild av hingstens kvalitet som förvärvare.  

Hingstens och stonas fertilitet och andra icke förutsägbara händelser som resulterar i en 
betäckning utan avkomma borde m a o ej likställas i en statistisk beräkning av hingstens 
kvalitet på avkommorna.  

Grunden till vår tanke är att vi i nuläge anser att statistiken som räknas blir missvisande av 
hingstens kvalitet på avkommorna när man beräknar det utifrån utförda betäckningar och inte 
av de faktiska avkommorna.  

Härmed yrkar undertecknade att SSS styrelse ska ta denna motion under beaktande.  

Annemette von Ahnen, Kongas stuteri, Mia Liljeberg, stuteri Mytorp, Anneli Archenholtz, 
stuteri Hasselbo, Katarina Möller, stuteri Spektra  

Hörby 23/2-2020  

 
 

Motion 5: Avkommebedömning av hingstar 

Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående AVKOMMEBEDÖMNING 
HINGSTAR  

Avkommebedömning idag görs på hingstens avkommor som är äldre än 3 år och då baserat 
på samtliga hingsten betäckningar. 
Då många av shetlandshingstarna aldrig kommer upp i rätt antal för att avkommebedömas och 
i synnerhet oftast inte fören hingsten är gammal, i en del fall t.o.m. död. Så föreslår 
undertecknad en ändring av hur avkommebedömningen görs.  

Jag föreslår att det som ska gälla är antal födda avkommor istället för antal betäckningar. 
Antal betäckningar ska givetvis också dokumenteras så man vet att hingsten är fertil. 
Jag föreslår att man räknar in alla visade avkommor från föl. 
Jag föreslår att det ska vara minst 15 visade avkommor för att kunna göra en 
avkommebedömning, dvs samma antal som nu fast baserat på hingstens avkommor i alla 
åldrar.  

Jag förslår att det ska vara avkommor visade i alla kategorier, dvs 
minst 2 föl, minst 2 ettåringar, minst 2 tvååringar och minst 2 treåringar samt minst sju 
stycken över tre år. 
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Alternativt minst 6 unghästar. 
På så vis får vi dels ett ökat intresse och en helt annan uppföljning för att få sin hingst 
avkommeprövad. 
Dels ökar vi antalet utställda unghästar både på utställning och premiering. 
Dels blir intresset från hingsthållaren att hjälpa stoägarna att visa fram avkommorna större. En 
del kanske tycker att det inte går att göra en bra avkommebedömning baserat på en del 
unghästar. Men jag tycker tvärtom. Det ger oss en hint om hur en hingsts avkommor 
utvecklas under sin unghästperiod till vuxen ålder. 
Man skulle också kunna tänka sig att följa en unghäst från föl till vuxen för att säkerställa 
kvaliteten. 
T ex att minst 2 avkommor ska visas såväl som föl, ettåring, tvååring, treåring samt vuxen och 
att resultatet också ska ingå i avkommebedömningen för hingsten.  

Med bakgrund av detta så föreslår jag att avkommebedömningen för shetlandshingstar görs 
om.  

Fornåsa den 24 Februari 2020  

Jenny Gunnarson 
Bobergs Stuteri. Boberg Västergården 590 33 Fornåsa  

 
 
Styrelsens svar på motion 4 & 5 (avkommebedömning av hingstar) 
 
Både motion 4 och 5 handlar om närliggande frågor gällande avkommebedömningen av 
hingstar. Motionerna hanteras därför gemensamt. 
 
Förslag 1: Ändra så att avkommeprövningen av hingstar görs utifrån födda 
eller registrerade föl istället för utifrån antal betäckningar. 
 
Frågan om avkommeprövningen för hingstar kommer upp med jämna mellanrum, med förslag 
på olika lösningar för hur beräkningen kan göras. Över tid har några olika varianter prövats, 
däribland att räkna födda eller registrerade föl istället för antal betäckningar. Syftet med 
beräkningen är densamma: att få fram ett jämförelsetal där det går att ställa hingstarna mot 
varandra så att de som har allra bäst nedärvning i rasen kan få höjt avelsvärde och vice versa. 
 
Hur gör vi idag? 
Nuläget ser ut så att hingsten ska avkommeprövas när den har minst 15 avkommor visade vid 
lägst 3 års ålder, alternativt 40 betäckta ston ej medräknat de senaste fyra åren. Vid 
prövningen läggs de kvalificerade avkommorna samman och divideras med det totala antalet 
betäckningar (de senaste fyra åren borträknade). På så sätt får man fram ett procenttal över 
kvalificerade avkommor. Detta tal jämförs sedan med övriga hingstar i rasen. 
 
Jämförelsetalet blir annorlunda, men resultatet detsamma 
Om jämförelsetalet baseras på antalet födda föl eller antalet betäckningar spelar egentligen 
mindre roll. I slutändan går det att göra vilket som, så länge alla hingstar ställs mot varandra. 
Procentsatsen blir högre när man dividerar med färre antal avkommor, men det kommer den 
bli för samtliga hingstar och det kommer inte förändra resultatet i slutändan eftersom 
jämförelsetalet blir högre för hela populationen. De hingstar som har bäst nedärvning kommer 
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vara de som har högst jämförelsetal ändå, och det är samma hingstar som kommer höjas i 
avelsvärde. Det viktiga är att beräkningen ska göras likadant för alla. 
 
Alla system har sina nackdelar och kan manipuleras 
Alla modeller för beräkning har sina nackdelar. Vid antalet födda föl är det svårt att få med 
sådana som dött tidigt eller inte har registrerats. Vid antalet registrerade föl kan det finnas 
enskilda som låter bli att registrera föl som inte sen ska visas. Vid antal betäckningar finns det 
de som inte registrerar betäckningar om stoet inte är konstaterat dräktigt. Det finns alltid de 
som kommer försöka ta sig runt ett system. Däremot kan ett system som beräknas utifrån 
betäckta ston möjligen sålla ut enstaka hingst som har en procentuellt sett drastiskt sämre 
fertilitet, men även detta går att påverka om en stor andel av de avkommor som föds visas 
med bra resultat. Totalt sett har alla raser ca 62-63% födda föl över tid, även om enskilda 
hingstar kan ha högre eller lägre fertilitet eller av andra skäl har fler eller färre avkommor. 
 
Det kan också konstateras att samma beräkningsgrund idag används även i övriga raser som 
avkommevärderas, vilket innebär att det potentiellt går att ta fram ett jämförelsetal raser 
emellan om det skulle önskas eller behövas. 
 
Varför inte andra parametrar? 
Vill man hårddra frågan finns det säkerligen förslag på även andra saker som borde beaktas 
när man gör avkommeprövningen. Om en hingst bara betäcker fantastiska ston som sedan 
tidigare ger toppföl med alla hingstar, hur stor del av nedärvningen kan hingsten berömmas 
för? Om en hingst bara betäcker medelmåttiga ston men konsekvent får avkommor som är 
bättre än mamman, är inte den hingsten en bättre förärvare än den som får bra avkommor men 
som inte är fullt lika bra som sina toppmammor? Hur ska den bedömningen göras, och av 
vem? Vissa hingstar kanske har fått en mycket stor andel hingstföl som i sin tur inte har visats 
fram, medan andra får många stoföl, ska det tas med i beräkningen? 
 
Är det värt arbetet och kostnaden? 
Det är också viktigt att överväga det faktum att en ändring av beräkningen innebär ett stort 
merarbete för den som ska utföra prövningen. Om det är födda föl som är parametern, vem 
ska kolla vilka föl som levt tills de varit 10 dagar? Om det är registreringar som räknas, hur 
säkerställer vi att alla avkommor är registrerade?  
 
Det är också så att det är viktigt att kunna jämföra resultatet för hingstarna över tid, vilket 
innebär att för att ändra systemet så behöver vi också ändra beräkningen för samtliga de 
hingstar som redan tidigare är avkommeprövade så att alla bedöms enligt samma skala och för 
att få fram ett korrekt och rättvisande jämförelsetal. Det innebär att vi behöver få fram antalet 
födda föl, eller antalet registrerade föl, för hingstar som inte varit i avel på många år. Det 
innebär ett stort ”bakåtarbete” för att beräkningen ska bli korrekt. Det går inte bara att börja 
med de hingstar som är i avel nu, eftersom det inte ger en rättvisande bild om de inte jämförs 
med populationen som helhet. 
 
Om man vill ändra systemet behöver man alltså också ställa sig frågorna vem som ska göra 
arbetet, vad får det kosta, vad får man ut av det, och blir det verkligen ett bättre resultat? 
 
Styrelsens slutsats 
Baserat på det faktum att en ändring inte skulle tillföra något förbättrat slutresultat eller en 
säkrare eller rättvisare bedömning, samt den kostnad och arbetsinsats det skulle innebära att 
genomföra ändringen, är det styrelsens slutsats att det inte finns anledning att ändra systemet 
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som det ser ut idag. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att motionerna ska avslås i denna 
del. 
 
 
Förslag 2: Låt även resultat för unghästar (föl, 1-åringar och 2-åringar) ligga till 
grund för avkommeprövningen av hingstar 
 
Motion 5 föreslår även ändringar i hur gamla avkommorna ska vara för att deras meriter ska 
få räknas vid avkommeprövning av pappan. Så som systemet ser ut idag räknas avkommornas 
resultat tidigast från det år de fyller 3 år. 
 
Förhoppningen vid avkommeprövningen är att få ett så rättvist resultat som möjligt för alla, så 
att bedömningen av avelsvärdet för en hingst ska vara rättvist och hållbart över tid. 
 
Generellt kan sägas att ju yngre häst, desto osäkrare bedömning. Den som har haft unghästar 
vet att hur de ser ut kan variera från dag till dag, vecka till vecka och månad till månad. Vissa 
hingstar och ston får avkommor som är tidiga i utvecklingen, andra såna som utvecklas sent. 
Det finns också regionala skillnader – en häst som är född och uppvuxen i Skåne, med bete 
från tidig vår till sen höst, kommer ha andra förutsättningar än en som levt hela sitt unga liv i 
norra Norrland med bara någon månads näringsrikt bete per säsong. För yngre hästar spelar 
det dessutom roll om den är född i januari eller i augusti, det gör stor skillnad för var hästen 
kommer vara i utvecklingen när den visas.  
 
Över tid slätas dessa skillnader ut, och vid 3 års ålder har det mesta jämnats ut. Vid 3 års ålder 
räknar man traditionellt sett med att en häst är av en sådan tillräcklig utveckling att man kan 
göra en ”slutbedömning” av den. Det är därför som gränsen för när bedömningarna ska anses 
vara tillräckligt tillförlitliga för att ligga till grund för en hingst avkommevärde har satts till 3 
år. 
 
Mot det ovan anförda är det styrelsens uppfattning att vi inte ska ändra reglerna för hur gamla 
avkommorna ska vara för att räknas in vid en hingsts avkommeprövning, utan att motion 5 
ska avslås även i denna del. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionerna 4 och 5. 
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Motion 6: Sanktioner för hingsthållare som inte rapporterar 
betäckningar 
 
MOTION TILL ÅRSMÖTET DEN 26 april 2020 
 
 Jag anser att frågan om hingsthållare som ej anmäler betäckningar måste tas upp! Jag anser 
att dessa hingstägare skall få en skriftlig varning, vilket sätts ut i tidningen vilket inte 
nödvändigtvis behöver vara namngivet, återkommer problemet/stadgebrottet så skall den 
hingsthållaren uteslutas i 2 år! 
 
Detta bör klargöras på ett bättre sätt än vad som står idag! Där står allt utom varningarna osv. 
Att bryta mot Plan och Riktlinjer samt Avelsprogram som SSS har att inte anmäla 
betäckningar, speciellt då man redan vet att stoet inte tagit sig, innebär ju att statistiken över 
fertiliteten på hästarna blir missvisande! Så väl på stoet som hingsten! Men då hingstarna får 
så många fler avkommor är det ju viktigt att fakta är rätt! 
  
Avelsprogrammet som SSS har är: 
- PLAN OCH RIKTLINJER MED AVELSPROGRAM FÖR SVERIGES 
SHETLANDSSÄLLSKAPS VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION FÖR 
SHETLANDSPONNYER I SVERIGE 
Punkt 8.2 Betäckningsrapportering 
För att hingsthållare ska kunna lösa betäckningsrapporter krävs: 
- att hingsten är DNA-testad. 
- att hingsten, enligt hingsthållarens kännedom, ej nedärver defekt som anges i SJVFS 
2009:28 (vissa undantag förekommer se hingstreglementet). Hingsthållarens ska meddela SSS 
om hingsten drabbas av sjukdom/defekt eller om avkomma drabbas av sjukdom/defekt som 
regleras i ovanstående föreskrift. Betäckningsrapportering ska vara gjord enligt instruktioner 
på SSS:s hemsida. Hingsthållare som deltar i avelsprogrammet är skyldig att rapportera de 
genomförda betäckningar som dennes hingst genomfört under säsongen. Samtliga 
betäckningar ska rapporteras in, även i de fall stoet inte verkar vara dräktigt. Fullständigt 
ifyllda betäckningsrapporter redovisas till SSS eller SH senast den 30 september under 
betäckningsåret. För betäckningsrapportering som inkommer mellan 1/10 och 31/12 
betäckningsåret tillkommer förseningsavgift. Förseningsavgiften fastställs av SSS styrelse. 
Försenad rapportering, dvs. rapportering som inkommer efter betäckningsåret innebär att 
rapporteringen klassas som ogiltig. 
 
Om man då bryter mot dem så bryter man ju SSS PLAN OCH RIKTLINJER MED 
AVELSPROGRAM! Bryter man mot dessa samt visar sig vara olämplig att vara kvar i en 
avelsförening vilket då ger att man blir utesluten ur föreningen! 
 
SSS stadgar 
§ 17 UTESLUTNING 
Medlem kan på förslag av SSS:s styrelse eller regionalförenings styrelse uteslutas ur 
föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig 
olämplig att kvarstå i föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av styrelsens 
ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. 
Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev. Fråga 
om uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 
14 dagar. Beslut som fattas därefter går ej att överklaga. Fråga om eventuellt nytt medlemskap 
tas upp efter särskild prövning av SSS:s styrelse, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet  
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 Mitt förslag är att: 
 - Så fort detta stadgebrott uppdagas skall hingsthållaren som inte följer föreningens P&R 
samt Avelsprogram skriftligen få en varning! 
 - Vid andra försummelsen blir man utesluten! 
 
Vilket klart och tydligt måste stå i P&R med Avelsprogram samt efterlevas! 
 
Detta är ett allvarligt fel man begår vilket ger helt fel statistik vad gäller avelsduglighet m.m.  
 
Inskickat av Susanne Krämer 
 
 
 
 
Styrelsens svar på motion 6 (sanktioner vid bristande 
betäckningsrapportering) 
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att det är tydligt vad som händer om 
någon inte följer reglementet. I nuläget finns i våra reglementen ingen möjlighet till 
sanktioner. Det är något som styrelsen har noterat, och det är därför något som diskuteras i 
arbetet med nästa års reglementen. 
 
För att reglementena ska bli bra bör diskussionen tas i sitt sammanhang och vi behöver ha ett 
helhetsgrepp runt dem. På samma sätt är det viktigt att eventuella sanktioner som införs är väl 
avvägda och proportionerliga. Styrelsen har ett pågående arbete med reglementena, även om 
det blir den nya styrelsen som kommer fatta beslut om dem. Det är därför styrelsens 
uppfattning att motionen lämpligen bör skickas med till det pågående arbetet utan att årsmötet 
i nuläget beslutar på detaljnivå. Av den anledningen föreslår styrelsen att motionen anses 
besvarad, med hänvisning till det pågående arbetet med reglementena där frågan om 
sanktioner redan diskuteras. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet anser motionen besvarad. 
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Motion 7: Individanpassat regelverk för ansökan om meriten RS 

Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 26 oktober 2020 

På årsmötet 2019 fanns en motion, nummer13, om RS reglerna. 
Årsmötet avslog motionen men gav styrelsen i uppdrag att se över regelverket i motionens 
anda vilken var att harmonisera för hingst som sto. 

Individanpassat regelverk för ansökan av meriten RS. 

- Då RS är en merit för en specifik individ så borde detsamma ansökas endast efter meriter 
gällande just den individen och inte grundas på föräldrarnas, så länge dessa är införda i en 
stambok godkänd av moderlandet/ISPC.  

- Förslag att SSS styrelse ser över regelverket för meriter för ansökan av RS så att detsamma 
blir individanpassat.  

För motionen, Boslätt 20200810  

Kristina Blad  

Kristina Blad  
Lekåsa Boslätt 801  
465 95 Nossebro  

 
 
Motion 8: Meriten RS 
 
Gällande meriten RS. 
Hur kan meriten RS vara bundet till individens föräldrar när det är en merit? 
Ansöker jag om meriten SUCH eller BRUCH så spelar det ingen roll vad dennes föräldrar är 
eller har gjort så länge dessa är registrerade som Shetlandsponny i SSS eller annan stambok 
som godkänts av moderstamboken SPSBS. 
Det är märkligt att ponnyn endast kan födas in att få RS och alltså inte på sina egna meriter, 
vilket då gör att det inte längre kan ses som en merit. 
RS bör handla om individen själv och inte föräldrarna. 
Med bakgrund av detta, så föreslås en ändring av RS reglerna så den bättre harmonierar med 
vad den faktiskt står för, en merit, dvs. att RS kan ansökas efter frivillig avelsvärdering för 
såväl ston som hingst, som är fallen efter föräldrar som är införda i stambok för 
Shetlandsponny. 
Bureå/ Lövånger,  23/8-2020 
Mvh. Maria Astesani och Mai Rönnlund 
 
 
 
Styrelsens svar på motion 7 & 8 (regler för RS)  
 
Motionärerna invänder mot delar av det reglemente som gäller för utmärkelsen RS. Styrelsen 
delar uppfattningen att reglerna för RS behöver ses över och har därför påbörjat ett större 
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arbete gällande RS-reglerna. Styrelsens målsättning är att arbetet inkl. konsekvensanalys för 
olika förändringsförslag ska lämnas till regionalföreningarna på remiss innan beslut. Mot 
bakgrund av det redan pågående arbetet anser styrelsen att det är olämpligt att gå händelserna 
i förväg och föreslår därför att årsmötet bör anse motionen besvarad, men styrelsen tar med 
sig motionärernas synpunkter i det vidare arbetet. 
 
Förslag till beslut 

- Att årsmötet anser motionerna 7 och 8 besvarade. 
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Motion 9: Mätning av mini på utställning och vid generalmönstring 
 
Till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 25 oktober 2020 
 
Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående mätning av mini på utställning o 
generalmönstring. 
 
Bakgrund 
Under en utställningssäsong kan samma miniponny behöva mätas om o om igen medans 
andra inte behöver mätas alls. 
 
Regelverket är idag så att alla 1 åriga o äldre minisar förutom RS hingstar måste mätas vid 
alla utställningar. Faktum är detta att en minihingst kan bli godkänd som 2 åring och 
ansöka/få sitt RSnr ganska omgående efter det, vilket innebär att en 2 årig minihingst på 85-
86 cm aldrig behöver mätas mer vid en utställning medans ett ministo skall mätas livet ut trots 
att den har RSnr. 
 
I dag finns det minihingstar som deltager på utställningar som är långt över minimåttet pga de 
inte behöver mätas på utställning eller Generalmönstring.  
 
Yrkande 
 
Härmed yrkar undertecknad: 

- att SSS börjar använda sig av mankhöjdsintyget som finns i ponnyernas pass, intyget 
ska gälla på utställning, utfärdas tex from ponnyn fyller 6 år. Intyget utfärdas av en 
godkänd mätman alt SSS godkänd mätman. 

- att alla hingstar skall mätas på Generalmönstring för att vi skall få in rätt mankhöjd o 
skenbensomfång på dem. 

 
Håstenslöv 25/8 2020 
 
Camilla Kjellman medlemsnummer 43 
 
 
Styrelsens svar på motion 9 (mätintyg och mätning av hingstar på 
generalmönstring) 
 
Motionen innehåller två separata förslag avseende mätning. 
 
Förslag 1: Att SSS börjar använda sig av mankhöjdsintyget i ponnyernas pass 
och att intyget ska gälla på utställning 
 
Styrelsen håller med motionären om att någon form av mätintyg vore bra. Om mätintyg ska 
införas behöver dock ett mätreglemente tas fram, där det framgår t.ex. vem som får utfärda 
mätintyg, hur mätningen ska gå till, vad som händer om någon begär kontrollmätning, osv.  
Interimsstyrelsen har påbörjat ett arbete med ett mätreglemente, som överlämnas till den 
nyvalda styrelsen att slutföra. 
 
Mot bakgrund av detta anser styrelsen att motionen ska anses besvarad i denna del, men med 
tillägget att den nyvalda styrelsen får i uppdrag att ta fram ett mätreglemente inför 2021.  
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Förslag 2: Att alla hingstar ska mätas vid generalmönstring 
 
Hingstar som erhåller meriten RS vid påbörjad avelsvärdering vid 2,5 eller 3 års ålder måste 
slutföra avelsvärderingen genom att visas en gång till som 4-åring och de mäts även vid det 
tillfället. 
 
Frågan om mätning av hingstar vid generalmönstring är komplex. Först måste man komma 
ihåg att det inte enbart gäller frågan om hingsten är mini eller standard, utan det gäller även 
maxade standardhingstar.  
 
Man måste därtill vara medveten om att mankhöjden kan variera lite beroende på om ponnyn 
är t.ex. spänd, avspänd eller kroppsligt trött, eftersom frambenen inte sitter fast i skelettet utan 
är upphängt i ligament. Vad som är ”rätt mankhöjd” är därför inte helt lätt att avgöra. Mätning 
vid mönstringstillfället skulle kunna göra att en hingst av större modell, som är lite spänd, 
plötsligt är ett par centimeter över maxmåttet och därmed fråntas sitt RS - även om den till 
vardags inte alls är för hög.  
 
Styrelsen föreslår därför att motionen ska avslås i denna del, men att alla 
generalmönstringshingstar 2021 kontrollmäts (inofficiellt mått) för att se hur vanligt det är att 
mankhöjden vid mönstringen skiljer sig från det mått som framgår av stamboken. Utvärdering 
av resultatet från kontrollmätningen får avgöra hur man ska göra i framtiden. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet anser förslag 1 i motionen besvarad, 
- Att årsmötet avslår förslag 2 i motionen, 
- Att den styrelse som väljs får i uppdrag att ta fram ett mätreglemente för 2021. 
- Att generalmönstringshingstarna 2021 kontrollmäts för att undersöka hur vanligt det är 

att mankhöjden vid mönstringen skiljer sig från tidigare angivet mått. 
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Motion 10: Dispensdomare 
 
Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående dispens domare. 
 
Jag anser att Sveriges Shetlandssällskap och dess regionala föreningar inte skall ge dispens till 
domare som inte är godkända för rasen. Detta även om berörd domare är under utbilning. Vad 
händer om denna domare inte klarar slutprovet och då redan bedömt under året? 
 
Härmed yrkar undertecknad. 
Att Sveriges Shetlandssällskap och dess regionala föreningar endast använder för rasen färdig 
utbildade och godkända domare. 
 
 
Brålanda 200822 
 
Carina Wingård Brålanda 
 
 
Styrelsens svar på motion 10 (dispens för domare) 
 
Att domare som dömer shetlandsponnyer har god utbildning och erfarenhet på rasen är av 
största vikt. För att försäkra sig om det har föreningen en utbildningsplan för hur domare ska 
utbildas och examineras.  
 
Vid utställningar och avelsvärderingar ska arrangörer göra sitt yttersta för att finna godkända 
domare. Dessvärre kan oförutsägbara händelser uppstå, t.ex. akut sjukdom hos en 
premieringsförrättare eller domare, eller andra orsaker som gör att någon vid tillfället 
godkänd domare inte kan hittas. Styrelsen menar av den anledningen att det inte går att ange 
ett generellt förbud mot dispens för domare, även om sådana dispenser inte är något som ska 
användas lättvindigt. Vi vill poängtera att en dispens endast bör medges ytterst restriktivt, vid 
akuta situationer, och endast när alla andra alternativ övervägts. 
 
Mot denna bakgrund anser styrelsen att årsmötet bör avslå motionen. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen. 
  



 19 

Motion 11: Ordförande i SSS och i regionalförening 
 
Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående ordförandeposten. 
Jag anser att man inte bör sitta som ordförande i en av regionalföreningarna om man har den 
posten i Sveriges Shetlandssällskap. Det kan uppstå olämpliga situationer och jävlighet i vissa 
frågor. 
 
Härmed yrkar undertecknad. 
Att det förs in i stadgarna att man inte skall kunna sitta som ordförande i både Sveriges 
Shetlandssällskap och någon av de regionala föreningarna under samma verksamhetsår. 
 
 
Brålanda 200822 
 
Carina Wingård Brålanda 
 
 
 
Styrelsens svar på motion 11 (ordförande i både SSS och 
regionalförening) 
 
Att sitta i styrelsen för Sveriges Shetlandssällskap och dess regionalföreningar är frivilliga 
uppdrag som enskilda tar på sig att genomföra på sin fritid. Det är i slutändan årsmötet i 
respektive organisation som väljer sin styrelse. 
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det i de allra flesta situationer kan finnas klara 
nackdelar med att vara ordförande i både SSS och en regionalförening samtidigt. Det är dock 
svårt att reglera det i stadgarna, eftersom det inte går att förutse alla situationer som kan 
uppstå i en förening. Det skulle t.ex. kunna uppstå en situation där föreningen står utan annat 
förslag på ordförande och en regionalföreningsordförande anses lämplig, men där stadgarna 
då skulle förhindra det. Dessutom kan omfattningen av uppdragen variera beroende på 
regionalföreningens storlek och verksamhet. 
 
Det viktigaste är att säkerställa att var och en har rätt kompetens för sitt uppdrag. Det måste i 
slutändan vara upp till den enskilde att avgöra om man har tid och möjlighet att utföra ett visst 
uppdrag. Det är sedan till sist medlemmarna som beslutar om tillsättandet vid årsmötet. 
 
Mot bakgrund av det anförda anser styrelsen att förslaget ska avslås. 
 
Upplysningsvis har den interimistiska styrelsen påbörjat en stadgerevision, där även frågan 
om styrelsens sammansättning liksom relationen till regionalföreningarna kommer att tas upp 
i arbetet. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 
- Att årsmötet avslår motionen.  
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Motion 12: Information om förändringar och uppdateringar i 
regelverk 
 
Till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 26 april 2020  
 
Motion till Sveriges Shetlandssällskap angående information om förändringar och 
uppdateringar i samtliga dokument som rör föreningens regelverk.  
 
Bakgrund 
Föreningens regelverk styr all verksamhet i föreningen. Det är därför av yttersta vikt att 
medlemmarna informeras löpande om förändringar och uppdateringar i gällande regelverk 
vilka påverkar såväl medlemmarnas avelsverksamhet som andra aktiviteter med 
shetlandsponnyer. Styrelsen borde underlätta för medlemmarna att sätta sig in i förändringar i 
gällande regelverk.  
 
Yrkande 
Härmed yrkar undertecknade:  

• att styrelsen på ett tydligt sätt informerar på föreningens hemsida och i 
medlemstidningen Shetlandsponnyn om samtliga innehållsmässiga förändringar som 
görs i samtliga gällande dokument såsom plan- och riktlinjer, reglementen, 
grundproposition och regler för föreningens utmärkelser.  

• att informationen kommer ut på hemsidan så snart det är möjligt efter fattade beslut, 
samt i nästkommande nummer av medlemstidningen.  

 
Sölvesborg och Nybro 2020-02-26 
 
 
Malin Ohlin   Anna Lundin  
 
 
 
Styrelsens svar på motion 12 (information om förändringar och 
uppdateringar i regelverk) 
 
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att medlemmarna enkelt och tydligt måste kunna se 
vilka förändringar som gjorts i de reglementen vi har att rätta oss efter. Exakt hur en sån 
information bör och ska se ut är svårt att specificera eftersom behovet kan variera över tid, 
men det bör vara den vid tillfället sittande styrelsens uppgift att sammanställa och presentera 
ändringarna på ett lättöverskådligt sätt. 
 
Mot denna bakgrund anser styrelsen att motionen bör bifallas. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet bifaller motionen. 
 


