
Avelsvärderingsreglemente 2021 – Ändringar 
 
Allmänt 
Årets avelsvärderingsreglemente innehåller ganska stora förändringar – framför allt till 
formen. Vi har gått från två separata reglementen för hingstar respektive ston och unghästar, 
till ett enda gemensamt avelsvärderingsreglemente. Det har styrelsen valt att göra för att 
förenkla läsningen av reglementet eftersom många delar varit gemensamma, men också för att 
underlätta hanteringen av våra reglementen och minska risken för oavsiktliga skillnader 
mellan reglementena.  
 
De regler som gäller alla finns nu under gemensamma bestämmelser (vilka som är 
avelsvärderingsberättigade, vad de olika momenten innebär och innehåller, och hur 
avelsvärderingsbevis ska se ut m.m.) och allmänna bestämmelser (överklagande, jäv, m.m.), 
medan särskilda regler för hingstar respektive ston finns under separata kapitel. Övriga 
avelsvärderingsgrundande arrangemang har fått ett eget kapitel. 
 
Därtill har reglementet fått en hel del språkliga uppdateringar – vi har klarspråkat reglementet 
och har haft ambitionen att göra det lättare att förstå, men också att tydliggöra vissa saker och 
att reglementet ska vara konsekvent. Språkliga justeringar redovisas inte vidare här eller med 
rödmarkeringar i det andra dokumentet. 
 
De ändringar som redovisas nedan är de viktigaste ändringarna i sak. 
 
Bruksprov 
Från och med i år är det tänkt att SSS och regionalföreningarna ska kunna arrangera särskilda 
bruksprovsdagar, liksom att bruksprovsdomarutbildningen ska formaliseras. Dessa saker har 
därför förtydligats. Vissa säkerhetsregler har införts, krav på säkerhetsväst för den som är 16 
år eller yngre, samt att en medhjälpare alltid ska finnas på plats för att kunna hjälpa till under 
provet.  
 
Hingstar 
Från och med 2021 finns möjlighet för den som önskar att välja att åka till 
Norrlandsavelsvärderingarna, även om man inte bor norr om Gävleborg eller Dalarnas län, 
om det finns skäl för det. Om så sker kan dessa hingstar dock inte ta del av eventuella 
subventioner. 
 
Inför 2021 har vikten av ett gott temperament markerats genom ett eget avsnitt och 
temperamentsbetyg införs vid avelsvärdering av hingstar. Temperamentet bedöms främst hos 
veterinären men kan även bedömas vid exteriörbedömning om det finns skäl för det. 
 
Defektlistan var i reglementet 2020 kraftigt ändrat jämfört med 2019, på så sätt att det enbart 
var Jordbruksverkets defektlista som togs in och därmed inte de defekter som tidigare räknats 
upp i SH:s reglementen. För 2021 är det en slags kombination – Jordbruksverkets defektlista 
gäller alltid, men endast de defekter som är kända på shetlandsponnyn finns särskilt 
uppräknade i reglementet. Därtill finns de defekter med som tidigare hämtats ur SH:s 
reglementen och som varit grund för kassation, som bettfel, bockhov och vissa 
testikelavvikelser. 
 
 
 



Ston 
När det gäller avkommebedömning av ston har det under 2020 beviljats dispenser från antalet 
avkommor som krävs för att kunna beviljas Elit. Från styrelsens sida ser vi det som olyckligt 
eftersom det skapar en oförutsebar praxis som gör reglerna olika från fall till fall. För att 
förtydliga det är det nu klargjort att det från 2021 inte är möjligt att få dispens från kraven för 
respektive kvalitets- eller avelsvärdeklass. 
 
Avkommepoängen för sportmeriter har justerats och fler sporter har lagts till. Dessutom har 
brukbarhetsdiplom lagts till, liksom möjligheten att få meriter för avkommor som gått på 
ridskola. 
 
Poängen för utländska avkommor hade genomgått ganska stora förändringar inför 2020. 
Styrelsens bedömning är att en del av de ändringar som hade gjorts var otydliga eller 
oproportionerliga, vilket var olyckligt. Utländska meriter är inte rakt av jämförbara med 
meriter som har presterats i utlandet, bl.a. är svårt att bedöma hur konkurrensen ser ut i 
sportgrenar, och t.ex. ett godkännande av en hingst har väldigt olika värde i olika länder. Vi 
har därför försökt förtydliga avkommepoängen och göra något slags mellanting mellan 2019 
och 2020 års reglementen för att jämka de olika synerna på utländska meriter. 
 
Övriga arrangemang 
Reglerna för att anlita utländska domare vid avelsvärderingsgrundande arrangemang har 
förtydligats. 
 
Allmänna bestämmelser 
Reglerna för överklagande, framför allt instansordningen, har förtydligats. 
 
Jävsreglerna har beskrivits på ett förenklat sätt – det är alltid direkt i förvaltningslagen man 
ska titta om man vill se hur de exakta paragraferna ska se ut, därför är nu inte paragraferna 
kopierade till reglementet. 
 
En hänvisning till SSS värdegrund har lagts till. 
 
Sanktionsmöjligheterna har förtydligats och fått ett eget avsnitt, samt att SSS styrelses 
tolkningsföreträde har lagts till. 


