
Proposition 1 - verksamhetsplan 
Vid det extra medlemsmötet i juni konstaterades i förslaget till den interimsstyrelse som 
valdes att vi behöver ta fram en verksamhetsplan. Med en verksamhetsplan kan årsmötet ta 
ställning till de stora strategiska prioriteringarna under det kommande året. Att 
verksamhetsplanen har dessa prioriteringar innebär inte att det är det enda styrelsen ska göra, 
men det är ett sätt att skapa tydliga strukturer i föreningen och ett verktyg för styrelsen att få 
möjlighet att prioritera så att styrelsen kan fördela resurserna på ett bra sätt under året.  

I vanliga fall skulle det finnas ett helt år för styrelsen att genomföra verksamhetsplanen men i 
detta fall innebär det ca 6 månader eftersom årsmötet 2020 nu genomförs i slutet av oktober. 
Därför är verksamhetsplanen något mer kortsiktig än vad en verksamhetsplan annars bör vara. 
En verksamhetsplan kan även ha en mer långsiktig inriktning som kan spänna över ett par 
verksamhetsår med större visioner om utvecklingen av föreningen. Interimsstyrelsen ser detta 
som ett sätt att introducera verksamhetsplanen som metod i föreningen, där nästa styrelse får 
utveckla konceptet vidare.  
 

Styrelsens förslag till beslut 
- Att årsmötet antar verksamhetsplanen för 2020/2021 (enligt nedan). 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Verksamhetsplan för Sveriges Shetlandssällskap 2020/2021 

Vår vision 
Sveriges Shetlandssällskap, SSS, är en ideell förening med ändamål att främja aveln av 
shetlandsponnyer och dess brukbarhet. SSS ska bl.a. hålla kontroll och uppsikt över landets 
avelsmaterial, föra stambok och register över shetlandsponnyer och dess ägare. Se till att 
avelsvärderingar och utställningar genomförs, samt sprida kännedom om rasen.  

Sveriges Shetlandssällskap ska vara en förening som förvaltar kunskap och tradition och tar 
dessa med in i framtiden. Samtidigt ska vi se framåt och ta vara på de nyskapande idéer och 
det engagemang som finns hos medlemmarna. SSS ska vara en förening där medlemmarna 
känner sig välkomna och värdefulla, där deras kunskap ska tas tillvara. Vi ska arbeta för 
friska och sunda shetlandsponnyer, både i avel och annan användning. 

Det gångna året 
Det förlängda verksamhetsåret som har gått har varit turbulent, med flera olika styrelser och 
med en pandemi som förändrat förutsättningarna kraftigt. Mycket energi har behövt läggas på 
saker som inte tillhör SSS kärnverksamhet, vilket påverkat det arbete som styrelsen haft 
förmåga att mäkta med. På grund av pandemin har vårens avelsvärdering och sommarens 
riksutställning fått ställas in, liksom många utställningar i våra regionalföreningar. Samtidigt 
har vi fått möjligheten att fundera lite mer inåt – hur arbetar vi tillsammans, hur tar vi oss 
framåt, och hur hanterar vi vissa av de frågor som är mer känsliga inom rasen och föreningen? 
Trots detta har vi ändå genomfört bl.a. en riksutställning sommaren 2019, avelsvärderingar 
både hösten 2019 och hösten 2020, en domarutbildning våren 2020, två extra medlemsmöten 
varav ett digitalt, ett höstmöte, en digital releasefest och en digital föreläsning. 



Även om det varit tufft, har alltså mycket gått att genomföra. Det är viktigt att ta fasta på det 
när vi går in i nästa styrelseår/verksamhetsår. 

Inriktning för 2020-2021 
Under verksamhetsåret 2020-2021 ska Sveriges Shetlandssällskap ha följande inriktning och 
fokusområden.  

Öppenhet & engagemang 
För att engagera medlemmarna och ha ett tydligt medlemsinflytande är det viktigt att stora 
frågor som berör alla eller många av medlemmarna går ut på remiss innan de antas. På det 
sättet kan olika perspektiv hämtas in och olika synpunkter komma till tals. Det är dessutom ett 
konkret sätt att göra våra underlag och beslut bättre. Medlemmarna behöver också konkret 
kunna se att deras förslag och synpunkter tas om hand. Medlemsförslag är uttryck för ett 
starkt engagemang och energi för rasen och det ska alltid uppmuntras! 
Under tiden fram till nästa årsmöte ska styrelsen fortsätta ge medlemmarna löpande 
information om sitt arbete i de kanaler vi har tillgängliga. Föreningen ska fortsätta vara aktiv i 
sociala medier och på det sättet sprida information om rasen på ett positivt och tillgängligt 
sätt. Vi ska vara öppna och transparenta och bjuda in varandra i diskussioner och arbete. 
Innan nästa årsmöte ska informationsarbetet utvärderas för att kunna utveckla vår 
kommunikation ännu mer framöver.  
Vidare är det viktigt att vi utvecklar medlemskapet. Vi behöver visa varför det gör skillnad att 
vara medlem i SSS och vad det är vi erbjuder. Styrelsen ska därför i samarbete med 
medlemmarna ta fram ett förslag till en medlemsstrategi för att utveckla medlemskapet och 
öka medlemsantalet. Strategin ska presenteras vid årsmötet 2021.  
Vi har en fin medlemstidning, men som tillsammans med redaktören skulle kunna utvecklas 
ännu mer. Vi behöver skapa ett tydligare och mer systematiskt engagemang kring den, höja 
kvaliteten i innehållet och använda den på ett effektivare sätt så att den är intressant och 
relevant för alla medlemmar. Styrelsen ska därför tillsammans med redaktören ta fram en plan 
för hur medlemstidningen kan utvecklas. 

Förvaltning & stabilitet 
I nuläget är det viktigt att bygga på stabiliteten i vår förening. Vi behöver förvalta vår 
organisation på ett klokt sätt, samtidigt som vi bygger upp och moderniserar den för 
framtiden. SSS är en förening med lång och spännande historia, med starka traditioner och 
mycket kunskap. Precis som att vi behöver se framåt och ge utrymme för nya idéer och 
förbättringar, måste vi också stanna upp och titta på hur vi förvaltar all den kunskap som finns 
hos uppfödare, tidigare styrelseledamöter och andra som är engagerade i rasen. Vi får inte bli 
fartblinda, utan måste ta saker i den takt de behöver. 

Längs vägen har det framkommit tydliga svagheter och problem med våra stadgar, vilket har 
aktualiserats på flera sätt de senaste åren. Att lappa och laga är ett kortsiktigt sätt att hantera 
frågan och därför behöver vi ta ett helhetsgrepp kring stadgarna. En stadgerevidering är 
dessutom klokt att göra med jämna mellanrum när en förening funnits länge och har haft 
ungefär samma stadgar under många år. Interimsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att 
revidera våra stadgar från grunden. Ett förslag ska sedan presenteras i god tid så att årsmötet 
2021 kan göra det första ställningstagandet som krävs för att anta stadgarna. 
Vi behöver också fortsätta arbeta på våra strukturer, för att skapa ett långsiktigt tänkande och 
undvika att fastna i att släcka bränder. Styrelsen ska därför aktivt arbeta med att ta fram 



hållbara och långsiktiga arbetssätt där erfarenhet tas tillvara och där vi har väl förberedda 
möten och sammankomster. På det sättet åstadkommer vi också en bättre öppenhet och 
transparens i organisationen, där det blir lätt att kliva in i olika uppdrag. 

Utveckling 
Under 2020 har SSS, precis som stora delar av samhället, tvingats ta till nya metoder för att 
arbeta, träffas och utvecklas. Det har varit utmanande, men har också gjort att vi kunnat testa 
nya kommunikationssätt och tagit stora kliv framåt som vi annars kanske inte hade gjort lika 
snabbt. Vi är inte på något sätt i mål, men har kunnat öva oss lite och är därför redo att 
fortsätta det arbetet. Det är tydligt att vi också har behov av att träffas och få prata om 
shetlandsponnyn utan skärmar och distans mellan oss när det blir möjligt igen. Samtidigt har 
den snabba digitaliseringen gjort att medlemmarna i hela landet kommit närmare varandra. 
Det ska vi fortsätta utveckla!  
Både SSS och regionalföreningarna bör i den mån intresse och utrymme finns aktivt jobba 
med digitalisering, livesända möten och digitala mötesformer, liksom medlemsseminarier 
online. På det sättet når vi fler shetlandsponnyintresserade och kan sprida kunskap och 
engagemang på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. När tillfälle finns kan fysiska och digitala 
mötesformer kombineras, men det digitala har definitivt kommit till SSS för att stanna. 

Det behöver också bli mer fokus på användandet av shetlandsponnyn. Vi måste jobba på att 
lyfta bredden hos shetlandsponnyn och hos SSS medlemmar. Olika kategorier av medlemmar 
och deras shetlandsponnyer ska synas tydligt och vi ska visa upp de många olika 
användningsområden som finns för en shetlandsponny. I nuläget finns många aktiviteter och 
utmärkelser för den som är intresserad av utställningar men inte i samma utsträckning 
uppmuntran och engagemang för de som använder sin ponny inom bruks på olika sätt. Inför 
2021 ska styrelsen därför ta fram ett koncept för att genomföra bruksprovsdagar där 
medlemmarna erbjuds att genomföra bruksprov vid annat tillfälle än vid premiering eller 
avelsvärdering. Vidare behöver bruksprovsdomarrollen utvecklas och formaliseras och fler 
bruksprovsdomare behöver utbildas. Målsättningen ska vara att genomföra en 
bruksprovsdomarutbildning under vårvintern 2021, där utbildningen av domare inom alla 
regionalföreningar ska påbörjas. Innan dess ska regler för bruksprovsdomarutbildningen 
finnas på plats. Ytterligare ett sätt att höja statusen på användandet av våra ponnyer är att 
införa utmärkelser som uppmuntrar en ponnys användbarhet inom olika kategorier av arbete. 
Styrelsen ska därför ta fram en ny merit för de som använder sin ponny inom flera discipliner. 
Slutligen ska styrelsen fortsätta arbetet med att utveckla avelsvärderingen utifrån den enkät 
som gjorts i oktober 2020 och den avelsvärderingsplan som styrelsen tar fram. Styrelsen ska 
arbeta med en plan för utbildning och fortbildning av nya och befintliga domare för rasen. 

Preliminärt planerade aktiviteter fram till årsmötet 2021 
Varje månad – Digitala medlemsseminarier inom olika ämnen 
Februari/mars – Domarutbildning (eventuellt i samband med annan aktivitet) 
Mars – Bruksprovsdag 
Mars – Bruksprovsdomarutbildning (i samband med bruksdag) 
April – Avelsvärdering av hingstar 
April – Årsmöte   



Proposition 2: Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften i SSS går till stor del till kostnaderna för vår medlemstidning samt utskick 
av den. Därtill går 50 kr per medlemskap till den regionalförening som medlemmen väljer att 
vara med i. 
 
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan ett flertal år tillbaka. Interimsstyrelsen föreslår 
att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad jämfört med 2020. 
 
I vissa fall finns det skäl att göra kortare medlemskapskampanjer där det går att få 
medlemskap till ett rabatterat pris, t.ex. i samband med en stor mässa. Interimsstyrelsen vill 
att årsmötet fastställer att styrelsen har möjlighet att besluta om sådana tillfälliga kampanjer. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att medlemsavgiften för 2021 fastställs enligt följande: 
 

Enskild medlem: 350 kr 
Familjemedlemskap: 400 kr 
Medlem från annat land: 400 kr 

 
- Att 50 kr per medlemskap ska gå till den regionalförening som medlemmen valt att 

vara medlem i. Detta delas upp i två utbetalningar, där medlemsantalet räknas per den 
30 maj och den 30 november. 

 
- Att styrelsen får mandat att besluta om tillfälligt rabatterade medlemskap när styrelsen 

anser det lämpligt. 
  



Proposition 3: Ersättningar till styrelsen för 2020/2021 
 
SSS årsmöte har sedan länge fastställt mindre ersättningar till styrelsen, som i huvudsak är 
tänkt som ersättning för telefonkostnader och andra utgifter som enskilda styrelsemedlemmar 
kan ha med anledning av styrelseuppdraget (ej medräknat milersättning vid resor eller 
konkreta ersättningar för utlägg för föreningens räkning). Även om uppdraget i styrelsen för 
SSS är ett ideellt uppdrag så är det inte meningen att det ska kosta annat än tid och 
engagemang att vara engagerad i föreningen. 
 
Tidigare styrelseersättningar har varit 4 000 kr per år till ordförande, sekreterare och kassör, 
1 500 kr till övriga ledamöter, 900 kr till revisorerna, mötesarvode 500 kr vid SH- och SPAF-
möten, samt milersättning. 
 
Interimsstyrelsen föreslår att arvodet för 2020/2021 ändras till 950 kr per år för både styrelsen 
och revisorerna, vilket alltså är en ersättning för telefonkostnader och närliggande mindre 
utgifter som är kopplade till uppdraget. Att summan sätts till 950 kr är för att Skatteverkets 
gräns för skattefria ersättningar vid föreningsuppdrag är 999 kr. Alla summor över detta 
belopp är skattepliktiga och föreningen behöver då också betala arbetsgivaravgifter. En 
ersättning på 1000 kr eller mer innebär alltså förutom själva ersättningen en ytterligare 
kostnad (31,42% arbetsgivaravgift på beloppet) för föreningen. Det är upp till varje enskild 
styrelsemedlem eller revisor att ge in begäran om ersättning till SSS. 
 
Vad gäller mötesarvoden vid SH- och SPAF-möten så innebär 500 kr per möte till en person 
som redan får ersättning att man faller över det skattefria beloppet, vilket innebär att skatt och 
arbetsgivaravgifter ska betalas även för de första 950 kronorna. Styrelsen föreslår att 
mötesarvode om 500 kr per möte enbart ska gälla personer som inte i övrigt lyfter någon 
ersättning och max upp till och med det skattefria beloppet 999 kr. 
 
Därtill är det viktigt att alla föreningsfunktionärer ska ha samma möjlighet att kunna resa till 
möten eller SSS arrangemang utan att det ska belasta ens privatekonomi. Interimsstyrelsen 
föreslår därför att milersättningen fortsatt ska fastställas till den skattefria ersättningen 18,50 
kr per mil när resan sker i föreningens tjänst. Om resa sker med tåg eller liknande ersätts 
faktiskt utlägg mot kvitto/biljett i original. Även övriga utlägg ersätts mot kvitto i original. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 

- Att ersättningar till styrelsen och andra föreningsfunktionärer för 2020/2021 fastställs 
enligt följande: 

 
Styrelsemedlemmar: 950 kr 
Revisorer: 950 kr 
Bilersättning: 18,50 kr/mil 
SH- och SPAF-möten: 500 kr/möte för personer som inte sedan tidigare lyfter 
någon ersättning, upp till maximalt det skattefria beloppet 999 kr per år per 
enskild person. 

 
 
 
  



Proposition 4: Lön till tidigare kassör  
 
På i vart fall årsmötena 2017 och 2018 beslutade årsmötet att kassören skulle få ett arvode om 
2000 kr per månad för sitt arbete, utöver de övriga ersättningar till styrelsen som beslutades. 
Vid årsmötet 2019 fattades inte något sådant beslut utan endast de allmänna arvodena till 
styrelsen fastställdes. Detta uppmärksammades inte på årsmötet. I stället bestämde dåvarande 
styrelse i december 2019 att lön skulle betalas ut till kassören för tiden från årsmötet i april till 
och med december 2019. Något beslut för 2020 fattades inte av den dåvarande styrelsen. 
 
När den tidigare styrelsen avgick och revisorerna tog över förvaltningen av föreningen i maj 
2020 beslutade revisorerna att ge lön om 1000 kr till den tidigare kassören för att göra 
bokslutet för 2019. Denna lön har därefter betalats ut av interimsstyrelsen. 
 
När interimsstyrelsen tillträdde begärde den tidigare kassören att styrelsen skulle fatta ett 
beslut om arvode för perioden januari-april 2020. Interimsstyrelsen bedömde att beslut om 
ersättning till styrelsen är ett årsmötesbeslut och att styrelsen därmed inte ska fatta sådana 
beslut. Därtill gällde det en period innan interimsstyrelsen hade tillträtt. Interimsstyrelsen har 
därför beslutat att hänskjuta frågan till årsmötet. 
 
Eftersom det gäller tid innan interimsstyrelsen tillträdde vill styrelsen inte alls ta ställning i 
frågan. Istället presenterar vi enbart den begäran som inkommit och överlämnar åt årsmötet 
att ta ställning. 
 
Frågan gäller alltså arvode till tidigare kassör om 2000 kr per månad för tiden 2020-01-01 till 
och med 2020-04-30. Eftersom det betalas ut som lön tillkommer arbetsgivaravgifter. Den 
totala kostnaden med 31,42% arbetsgivaravgift blir således 10 514 kr för SSS. Styrelsen 
hänskjuter frågan till årsmötet för beslut. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Styrelsen lämnar inget förslag till beslut på denna proposition. 
 
  



Proposition 5 – Plan för anslutande av nya 
regionalföreningar till SSS 
Det extra medlemsmötet i november 2019 gav styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för hur 
nya regionalföreningar ska få anslutas till föreningen, med anledning av den stadgeändring 
som påbörjades där regionalföreningarnas namn tas bort ur syftesparagrafen. Den tidigare 
styrelsen fattade beslut om en enklare plan i februari 2020. Interimsstyrelsen har bedömt att 
denna behövde utvecklas och presenterar därför nedanstående plan.  
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet antar planen för anslutande av nya regionalföreningar. 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Plan för anslutande av nya regionalföreningar till SSS 
En regionalförening under SSS är en förening vars verksamhet finns inom en region i Sverige. 
Föreningens namn ska tala om i vilken region som föreningen är verksam. 
Regionalföreningens verksamhet ska bedrivas i samma syfte som Sveriges Shetlandssällskap, 
dvs. att främja avel och brukande av shetlandsponnyer i Sverige.  

1. Ny regionalförening 
När en ny regionalförening vill bli ansluten till SSS ska en ansökan skickas in till styrelsen. 
Styrelsen granskar ansökan och begär in kompletteringar om ansökan inte uppfyller de krav 
som ställs på en ny regionalförening enligt detta dokument. Ansökan skickas på remiss till 
övriga regionalföreningars styrelser.  
 
SSS medlemmar fattar beslut om att godkänna den nya regionalföreningen på ett av SSS 
anordnat medlemsmöte (årsmöte, höstmöte eller annat medlemsmöte). Den nya 
regionalföreningen antas från det årsskifte som följer efter det medlemsmöte som beslutar att 
godkänna regionalföreningen. Den nya regionalföreningen ska ha ett långsiktigt syfte och en 
plan för att verka för medlemmarna under en längre period. 

2. Namn och område 
Ansökan ska ange vilken region som föreningen har för avsikt att verka inom samt den nya 
regionalföreningens föreslagna namn. Regionalföreningen ska bedriva verksamhet i hela den 
region där föreningen är aktiv. 

3. Interimsstyrelse 
Ansökan ska innehålla protokoll från ett första möte där de blivande medlemmarna i den nya 
regionalföreningen väljer en interimsstyrelse samt antar den nya föreningens stadgar. För att 
detta möte ska räknas som grund för ansökan för en ny regionalförening måste minst 2/3 av 
den nya föreningens medlemmar (se nedan under punkt 5) närvara på det första mötet. En 
deltagarlista ska skickas med tillsammans med protokollet från mötet. I det fall föreningen har 
varit aktiv en längre tid när ansökan om att bli regionalförening skickas in, ska det senaste 
årsmötesprotokollet med deltagarlista medfölja ansökan. 
 
 



4. Stadgar 
Den nya regionalföreningen ska använda typstadgar utfärdade av SSS när sådana finns 
tillgängliga. Eventuella stadgeändringar ska godkännas av SSS styrelse innan de läggs fram 
till medlemmarna.  

5. Medlemmar 
Den nya regionalföreningen måste vid ansökningstillfället ha minst 20 stycken personer som 
vill vara medlemmar och driva den nya föreningens verksamhet. Dessa personers namn ska 
bifogas till ansökan till SSS, exempelvis genom ett underskrivet dokument där personerna 
dels anger att de vill vara aktiva i den nya regionalföreningen och dels att de godkänner att 
detta dokument delges SSS styrelse. Samtliga personer som vill vara medlemmar i den nya 
regionalföreningen måste vara enskilda medlemmar, alternativt huvudmedlem om man är 
familjemedlem, i SSS vid tiden för inskickande av ansökan. 

6. Verksamhetsplan 
Den nya regionalföreningen ska vid ansökningstillfället skicka in en verksamhetsplan till SSS 
styrelse. Verksamhetsplanen skall innehålla vilka aktiviteter som planeras under det närmsta 
året, tänkta platser och ungefärlig tidpunkt för aktiviteterna. Verksamhetsplanen ska innehålla 
minst 5 aktiviteter av olika slag för medlemmarna per verksamhetsår. Dessa verksamheter kan 
vara utställningar, bruksaktiviteter, kurser, föreläsningar eller andra arrangemang som berör 
shetlandsponnyn i den region där föreningen verkar. 

7. Förhållande till SSS 
Regionalföreningen är en fristående förening med egen ekonomi och styrelse. Medlemskap i 
regionalförening under SSS erhålls genom att medlem i SSS anger vilken regionalförening 
den vill tillhöra när medlemsavgiften betalas. En del av medlemsavgiften som betalas till SSS 
tillfaller regionalföreningen. Summans storlek fastställs av årsmötet efter förslag från SSS 
styrelse. Regionalföreningen ska varje år, efter sitt årsmöte, skicka bokslut och 
verksamhetsberättelse till SSS. 
 
  



Proposition 6: Handlingsplan för skeletal atavism 
 
Årsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för skeletal atavism. 
Interimsstyrelsen har därför tagit fram en handlingsplan med konsekvensbeskrivning som kan 
läsas nedan.  
 
Styrelsens förslag till beslut: 

- Att årsmötet antar handlingsplanen för skeletal atavism. 
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Förslag till handlingsplan för skeletal atavism inom svensk 
shetlandsponnyavel 
 
 

Vad är skeletal atavism? 
Skeletal atavism (SA) är en genetisk defekt som innebär att ulna (strålbenet) och fibula 
(vadbenet) växer längre än de ska, utan att växa ihop med radius (armbågsbenet) respektive 
tibia (skenbenet). 
 
Missbildningen innebär att benen får en onormal utveckling, de blir korta och får onormala, 
böjda vinklar som förvärras medan fölet växer. Ofta är det så pass illa att de behöver avlivas 
som unga. Defekten ger oftast stora problem genom att hämma rörelseförmågan och orsaka 
smärta pga. felbelastning av lederna vartefter tiden går. 

Hur nedärvs skeletal atavism? 
SA är ett recessivt anlag, vilket innebär att en individ behöver ärva den defekta genen från 
båda föräldrar för att själv drabbas och utveckla sjukdom. Bär individen bara ett anlag kan 
den därmed föra sjukdomen vidare, även om den inte är sjuk själv. Varje förälder som bär 
anlaget (utan att själv vara sjuk) löper 50% risk att föra anlaget vidare. Det i sin tur innebär att 
en avkomma från två föräldrar som bär på anlaget har en 75% risk att själv bära på anlaget, 
varav 25% av dessa ger sjukdomsutfall (anlaget i dubbel uppsättning). Det är endast 25% 
chans att avkomman föds helt utan anlag för sjukdomen. 

Hur vet man om en individ bär på sjukdomsanlaget? 
Tidigare visste man bara att en individ bar på anlaget när ett sjukt föl föddes. Att ett sjukt föl 
föds innebär automatiskt att båda föräldrar bär på anlaget. Att en individ aldrig får ett sjukt föl 
utesluter inte att den bär på anlaget. 
 
Sedan 2016 kan man provta för denna defekt hos shetlandsponnyer och amerikanska 
minatyrer där genen är lokaliserad och beskriven. Gentestet görs enkelt via tagelprov där 
DNA i hårrötterna används. 

Hur många ponnyer är bärare av anlaget i Sverige? 
Idag vet vi tyvärr inte hur stor andel av våra shetlandsponnyer i Sverige som bär på SA-
anlaget, men en studie på Sveriges Lantbruksuniversitet är just nu i sin slutfas där ett 
slumpmässigt urval av shetlandsponnyer är testade. När den är klar kommer det att publiceras 
en vetenskaplig artikel. Sveriges Shetlandssällskap följer resultatet av denna studie. 

Hur påverkar sjukdomen shetlandsponnyaveln? 
Det är svårt att helt spekulera i hur SA påverkar aveln i Sverige, eftersom vi idag inte vet i hur 
stor utsträckning anlaget finns i vår population. 
 
Förr kasserades alla individer som fick en avkomma med sjukdomen. Att kassera alla 
individer som bär på anlaget för SA skulle dock troligen både innebära förlust av viktiga 
individer i genpoolen och även innebära ett motstånd mot att testa sina avelsdjur. Att däremot 
som idag inte kassera avelsdjur som bär på anlaget innebär att SA kommer finnas kvar i rasen. 
 
Som tidigare beskrivet finns nu ett enkelt gentest för att upptäcka anlaget. Eftersom anlaget är 
recessivt nedärvt innebär det att ponnyer med enkel uppsättning av anlaget inte längre 
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behöver kasseras ur avel som de gjorde förr. Det innebär dock ett större ansvar hos uppfödare 
om man väljer att avla på en ponny med ett känt anlag för SA. 
 
Enligt 2 kap. 11 § djurskyddslagen (2018:1192) samt 3 § Statens Jordbruksverks föreskrifter 
om avelsarbete (SJVFS 2019:31) är det inte tillåtet att avla på djur på ett sätt som kan 
medföra lidande och sjukdom. I det här fallet innebär det att det inte är tillåtet att kombinera 
två kända anlagsbärare eftersom det finns en risk att avkomman kommer få anlaget i dubbel 
uppsättning och då bli sjuk. Det kan vara så att en känd anlagsbärare som kombineras med en 
individ med okänd status anses innebära risk för lidande och sjukdom och att en sådan 
kombination kan anses otillåten. Att kombinera en känd bärare med en fritestad individ 
innebär däremot inte risk för att avkomman ska bli sjuk, vilket således är inom ramen för 
lagstiftningen. 
 
Det kan mycket väl finnas flertalet viktiga individer för aveln som idag bär på anlaget. Vi 
önskar naturligtvis behålla en bred genpool vad gäller avelslinjer och den breda typ av 
ponnyer och färger vi har idag. Att inte alls avla på djur som bär på den defekta genen skulle i 
längden kunna innebära att genpoolen minskas. Med en medveten avel kan vi däremot 
undvika risken för sjuka djur samtidigt som vi över tid minskar andelen anlagsbärare. 

Vad kan defekten orsaka för kostnader inom aveln? 
Ett gentest för SA kostar idag 1500 kr (2000 kr vid samtida härstamningskontroll) på SLU. 
Vid minst 10 samlade prover kan man få rabatt (kostnad med rabatt är idag 700 kr). Proverna 
måste skickas in av samma person vid samma tillfälle, men behöver inte vara från samma 
ägare. Provet kan tas i egen person eller av godkänd ID-kontrollant. 
 
Att få ett föl med SA kan däremot innebära en stor kostnad i form av undersökningar och 
behandlingar av veterinär. Det innebär även ett lidande för ett djur, liksom påverkan på ägare 
eller uppfödare som kan behöva låta ett ungt djur avlivas på grund av lidande. 

Vilken påverkan kan defekten ha för en avelsförening? 
Det är viktigt för en avelsförening som Sveriges Shetlandssällskap att visa att vi tar genetiskt 
nedärvda sjukdomar på allvar för att bibehålla ett gott anseende, arbeta för rasens utveckling 
samt för att minska lidande, framför allt inom en sjukdom där förebyggande diagnostik finns 
tillgänglig till ett överkomligt pris. 
 
Den information som inkommit från andra shetlandsponnyföreningar i Europa är att man där 
inte verkar se sjukdomen som ett stort problem i sin avel. Mot den bakgrunden är det inte 
rimligt att heller i Sverige förvänta sig en påtvingad testning av alla djur som ingår i avel. Att 
ta ställning till är dock att Sverige har en betydligt striktare djurskyddslag än många andra 
länder, där det inte alltid finns ett uttryckligt förbud att avla på individer som kan orsaka en 
avkomma sjukdom och lidande så som vi i Sverige har. Det innebär att vi ändå kan förväntas 
ha en striktare policy mot SA inom SSS än i andra länders avelsföreningar. 
 
En defekt med stor andel påverkade individer kan innebära en stor kostnad för en 
avelsförening, som kan välja att gå in och provta nyckelindivider där sjukdomen ser ut att ha 
en grund. Något sådant ser inte ut att vara aktuellt i SSS i detta läge, men kan bli verklighet i 
framtiden om individer som avlat en avkomma med defekten fortsätter avlas med icke 
fritestade individer. 
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Behöver man även kontrollera testningen med härstamningskontroll? 
Man måste tro att det allmänt finns en vilja att göra rätt. Det ska inte vara tabu att prata om 
SA, det ska inte heller vara tabu att äga en shetlandsponny som är konstaterad bärare av SA. 
Det viktiga idag när ett test finns lättillgängligt är att i enlighet med djurskyddslagen välja att 
inte kombinera två individer som är, eller kan vara, bärare av den genetiska defekten SA. 
 
En härstamningskontroll i samband med SA-testet innebär en högre kostnad, dels vid 
testningen men också potentiellt vid provtagningen. I handlingsplanen för skeletal atavism är 
sjukdom och lidande i fokus, vilket i detta läge innebär att det är viktigare att individen är 
testad än att testen är tagna av en oberoende, godkänd ID-kontrollant/veterinär, vilket krävs 
för officiell härstamningskontroll. Det bör ligga i varje ägares eller uppfödares intresse att 
provta rätt individ på ett korrekt sätt, eftersom en fritestad individ som senare inte visar sig 
vara anlagsfri kan få avkommor med SA. En person som uppsåtligen skickar in fel test för 
analys kan medvetet ha brutit mot djurskyddslagen om den kombinerar denna individ med en 
icke fritestad individ. 
 
Om det föreligger någon som helst tvekan om vilka djur som är en individs föräldrar bör 
härstamningskontroll alltid utföras, oavsett om man testar för SA eller ej. De allra flesta får 
antas testa sina avelsdjur vad gäller SA för sin egen avels skull, för att kunna bedriva ett 
medvetet avelsarbete. I fall där ägaren t.ex. fött upp eller ägt båda föräldrarna och testet görs 
för sin egen avels skull får vi utgå ifrån att det i de allra flesta fall inte finns något skäl att anta 
att det är fel föräldradjur angivna. Mot den bakgrunden saknas i dagsläget anledning att införa 
obligatorisk härstamningskontroll i samband med SA-test. Däremot är viktigt att notera i 
stamboken när härstamningskontroll är gjord, liksom när provtagningen gjorts av veterinär 
eller oberoende ID-kontrollant. 

Handlingsplan 

Målet med handlingsplanen 
Mot bakgrund av den påverkan som defekten har på den drabbade individen, är målsättningen 
att det i framtiden inte ska födas några ponnyer med skeletal atavism i Sverige. För att 
åstadkomma detta bör man veta vilka individer man avlar på. 
 
En önskan är naturligtvis att på längre sikt helt avla bort defekten, men det är något som 
endast kan åstadkommas i samarbete mellan samtliga länder som avlar på shetlandsponnyer. 

Rekommendationer 
Av djurskyddslagen framgår att avel mellan två individer som kan orsaka sjukdom och 
lidande inte är tillåten i Sverige. SA är ett känt lidande och faller således under detta förbud.  
 

• SSS rekommenderar att alla hingstar som används i svensk avel testas för skeletal 
atavism, såvida hingsten inte har fritestade föräldrar. 

• SSS rekommenderar att om den ena individens status för skeletal atavism är okänd vid 
betäckning bör den andra individen vara fritestad. 

• SSS rekommenderar vidare att en individ som är känd bärare endast kombineras med 
en fritestad individ. 

 
På detta sätt bibehålls friska individer, samt att djurskyddslagen följs. 
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SSS ska även informera om defekten, möjligheten till provtagning samt ha handlingsplanen 
lättillgänglig så att såväl nya som gamla shetlandsponnyägare är medvetna om sjukdomen och 
rekommendationerna. 

Konsekvenser av den föreslagna handlingsplanen 
• Om handlingsplanen följs är risken för att individer föds med sjukdomen skeletal 

atavism 0% i enlighet med gällande djurskyddslag. 
 

• Om fler individer provtas kommer vi med större säkerhet veta hur stor andel 
shetlandsponnyer vi har med anlaget i Sverige. 

 
• Handlingsplanen kan ha som effekt att tabun kring skeletal atavism minskar. Om 

medvetenhet kring nedärvningen och vilka individer som bär på anlaget finns och man 
därmed kan välja att avla en individ med känt anlag med en fritestad individ, finns 
ingen anledning att dölja att anlaget finns eller oroa sig att avkomman skulle bli sjuk. 
Öppenhet, medvetenhet och kunskap minskar oro. 

 
• Att testa sina avelsdjur för skeletal atavism innebär en engångskostnad för uppfödaren 

eller ägaren för den häst som provtas. För varje efterföljande generation bör resultatet 
vara en lägre andel ponnyer som behöver provtas, eftersom avkommor efter två 
fritestade föräldrar inte kommer behöva göra det. 

 
• Det kan finnas en risk att individer som är viktiga för aveln väljs bort pga. att de är 

bärare av anlaget. På grund av denna risk kan det även innebära ett visst motstånd mot 
att testa individer inför avel. Att avstå från att använda anlagsbärare i avel är dock inte 
nödvändigt så länge individen betäcks med en fritestad individ, men avkomman bör 
testas innan den används i avel.  


