
Motion 3: Att hingstar avelsvärderade i annat ISPC-land ska antas i 
stamboken och kunna få RS utan avelsvärdering 
 

Motion om hingstar som är avelsvärderade i ett ISPC land och 
godkända för avel där. 
 
Inom ISPC har alla stamböcker avelsarbete med olika sätt att ta fram 
och godkänna avelshingstar. Dessa urval sker med kompetenta 
välutbildade domare med mycket god kunskap om rasen. Genom det 
internationella samarbetet inom Shetlandsrasen, ISPC, har regelverk 
framtagits, bl.a. angående veterinär status som de avelsgodkända 
hingstarna har genomgått förutom moderlandet som godkänner på 
annorlunda vis. 
 

Inom andra ponnyraser med ursprung i Storbritannien så har dotterstamböcker till dessa i 
Sverige antagit att avelsvärderad inom EU och ”avelsgodkänd” hamnar i den klass eller 
avdelning som är likvärdig ursprunget utan att visas om i Sverige. Till exempel Connemara, 
Dartmoor, Exmoor och Welsh. 

• Connemara: - registrering av Connemaror med utländska pass innebär att de införs i 
den Centrala Hästdatabasen (s k tilläggsregistrerade) vilket är ett lagkrav. De blir utan 
extra kostnad samtidigt stambokförda i SCS stambok med full stam i olika 
stamboksklasser, beroende på vad de tidigare uppnått utomlands. 

• Dartmoor: De hingstar som är införda i Dartmoor Pony Societys hingststambok eller i 
motsvarande avdelning av någon av dess erkända dotterstamböcker behöver inte 
avelsvärderas i Sverige innan de får licens här i landet. 

• Welsh: 5.2 Grundstamboken – Importerad För att införas i grundstamboken skall 
importerad individ: Åtföljas av hästpass med uppgifter om export, i enlighet med 
WPCS föreskrifter. Exportstämpel på ägarbytet (om import från UK med pass utfärdat 
av WPCS), hästpasset gäller som identitetshandling. För importerad hingst med licens 
i annat land, samt hingst licensierad i annan avelsorganisation i Sverige gäller: � 
Kopia på passets identitetssidor och kopia på gällande hingstlicens skall skickas till 
SWF samtidigt med ansökningsblanketten, samt kopia på DNA analys. 

• Exmoor: Där går hingstarna direkt in i svenska stamboken. De kan avelsvärderas i 
Sverige. 

 
Önskemål är att avelsgodkända hingstar inom ISPC, importerade till Sverige skall gå rakt in i 
stamboken i Sverige utan att behöva visas, vilket ger ett erkännande av det avelsgodkännande 
landets domar- och veterinärkår. 
 
Förslag till beslut: 
Hingst avelsgodkänd i land inom ISPC ska antas i stamboken i Sverige utan att visas på 
svensk avelsvärdering och kunna erhålla sitt RS. 
Information angående hingsten och dess godkännande i aktuellt land inom ISPC samt 
information om eventuella avkommor bifogas vid ansökan till den svenska stamboken. 
Hingsten skall vara DNA testad enligt reglemente, mot far, mor och morfar. 
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Styrelsens svar på motion 3 
 
Motionen innehåller viss begreppsförvirring. Enligt våra svenska Plan & riktlinjer så ska en 
importerad hingst registreras i Sverige, en s.k. tilläggsregistrering, vilket gör att hingsten 
alltså blir införd i den svenska stamboken. RS är en merit fristående från stamboken. 
 
Meriten RS kan hingstägaren ansöka om förutsatt att hingsten uppfyller både exteriöra och 
härstamningsmässiga krav enligt det regelverk som är fastställt av SSS. Det betyder alltså att 
hingsten på avelsvärdering ska ha fått lägst kvalitetsklass G, för vilken det krävs att hingsten 
uppnått 40 poäng exteriört, att ingen delpoäng är under 7 samt att han blivit godkänd på 
veterinärbesiktning. För hingst som är avelsgodkänd i annat ISPC-land krävs för att få RS att 
hingsten visas på frivillig avelsvärdering i Sverige och att han där genomför godkänd 
veterinärbesiktning. Hingsten ska även poängsättas, men det finns inget minimikrav på poäng 
på importhingstar. 
 
Bedömningssystemen hos dotterstamböckerna ser drastiskt olika ut – alltifrån att det enbart 
krävs en veterinärbesiktning, till att hingstarna poängbedöms ingående. Även de som har 
poängsystem använder skalorna olika och har olika tyngd i dessa. Såvitt vi känner till är det 
inget annat land som helt okritiskt släpper in utländska avelshingstar i sina motsvarande 
meritsystem utan någon som helst bedömning enligt det egna landets skala. 
 
Styrelsen ser det som helt självklart att alla hingstar som ska ingå i RS-systemet också ska 
vara bedömda och ”varudeklarerade” enligt samma mall, för att stoägarna ska kunna jämföra 
hingstarna enligt samma skala och kunna väga hingstens för- och nackdelar mot stoets. Det är 
också helt rimligt att ställa samma krav på visning för samtliga hingstar som ska användas i 
vårt system. Dessutom gör den svenska avelsvärderingsnämnden en bedömning av hur 
hingsten kan förväntas prestera i relation till det svenska stomaterialet. Det är därefter upp till 
var och en att välja vilken hingst man vill använda i sin avel. 
 
Upplysningsvis har SSS ett pågående arbete med en revidering av RS-systemet där vi kommer 
ta upp bakgrund, regelverk och syfte samt en konsekvensanalys för olika tänkbara 
förändringar. Mer om detta kommer att kommuniceras separat. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen 
 
 


