
Motion 4: Att importerade ston ska tas upp direkt i stamboken och 
kunna få kvalitetsklass, avelsvärdeklass och RS utan 
avelsvärdering 
 

Motion om importerade ston med avkomma i export/ursprungslandet. 
 
När ston importeras från ett annat EU-land inom ISPC där stoet tidigare 
har lämnat avkomma och finns i landets stambok så skulle det räcka med 
att endast skicka in passet till vår avelsorganisations kansli för att komma 
in i stamboken och erhålla RS. 
 
Som situationen är idag behöver stoet visas på en avelsvärdering i Sverige 
och denna bedömning skickas med när man betalar för meriten RS för att 

avkomman enligt regelverket senare skall kunna erhålla denna status. 
 
Ett sto vars avkommor finns i det exporterande landets stambok borde räcka för att ge 
importstoet klartecken till införande samt erhållande av RS. 
 
Utdrag från annan ras från UK i Sverige: 
 

• Sveriges Connemara Sällskap: - 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. 

 
Ovanstående gäller både hingstar och ston av rasen Connemara. Exmoor: Där går ston direkt 
in i svenska stamboken (SH). 
 
Förslag till beslut: 
- Att sto som importeras inom ISPC där avkomma finns i stambok i det passutfärdande 
EU landet eller det exporterande EU landet skall gå rakt in i stamboken i Sverige utan att 
behöva visas på en svensk avelsvärdering och kunna erhålla kvalitetsklass eller 
avelsvärdeklass samt ett RS om så önskas. Mankhöjdsmått skall finnas angivet. Utdrag ur 
stambok bifogas. 
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Styrelsens svar på motion 4 
 
Motionen innehåller viss begreppsförvirring. Ett importerat sto ska registreras i Sverige, en 
s.k. tilläggsregistrering, vilket gör att stoet blir införd i den svenska stamboken. För att 
stambokföras krävs alltså inte att stoet redovisar eller visar några avkommor. Detta krav togs 
bort när RS ändrades från att betyda Riksstambok för shetlandsponnyer till att bli en merit 
som är fristående från stamboken. Att bli stamboksförd är alltså heller inte samma sak som att 
få RS. 
 
Meriten RS kan stoägaren ansöka om förutsatt att stoet uppfyller både exteriöra och 



härstamningsmässiga krav enligt det regelverk som är fastställt av SSS. Det innebär att stoet 
ska ha fått lägst kvalitetsklass G, för vilken det krävs att stoet uppnått 35 poäng exteriört samt 
att ingen delpoäng är under 6. 
 
SSS målsättning med avelsarbetet är att utveckla rasen inom ramen för rasbeskrivningen. För 
att uppnå det behöver de bästa individerna kunna selekteras och användas i aveln. SSS verkar 
bl.a. för att öka antalet bedömda individer, främja att avelsdjur av hög kvalitet används samt 
att alla avkommor visas för att få ett tillförlitligt system för avkommebedömning. 
 
Bedömningssystemen hos de olika dotterstamböckerna ser drastiskt olika ut – alltifrån ingen 
bedömning alls, till att hästarna 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 avelsston i sina motsvarande meritsystem utan 
någon som helst bedömning enligt det egna landets skala. 
 
Styrelsen anser att det är helt rimligt att vi ställer samma krav på visning i Sverige och 
betalning för RS-meriten, oavsett om stoet är fött i Sverige eller importerat. Genom att 
importston visas i Sverige enligt vårt system och på samma premisser som ston födda i 
Sverige, blir de bedömda och ”varudeklarerade” enligt samma mall som övriga, men också 
som det hingstmaterial som finns tillgängligt. Detta är viktigt för att kunna jämföra 
avelsmaterialet enligt samma skala och kunna väga hingstens för- och nackdelar mot stoets.  
 
Avelsvärderingen ger dessutom möjlighet till urval av hingstar, ston och unghästar i relation 
till avelsmålet för shetlandsponnyn och möjlighet till avelsrådgivning. Resultaten från 
bedömningarna skapar underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela 
hästsektorn. Eftersom avelsvärderingen av hingstarna görs utifrån det stomaterial vi har i 
landet är det viktigt att även stona visas. 
 
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 
 
 
 
 
 


