
 
Motion 7: Exteriörbedömning som minimikrav vid 
avkommeprövning 
 
Ej visade avkommor som grund för avkommebedömning 
 
Utdrag ur Sveriges Shetlandssällskaps Plan och riktlinjer: 
 
”4.3 Arbete för att uppnå avelsmålen I Sveriges Shetlandssällskap databas finns funktioner för 
utnyttjande av uppgifter från avelsvärdering och avelsvärderingsgrundande utställningar. 
För att uppnå avelsmålen ska SSS verka för att: 
- Öka antalet bedömda individer. 
Främja att avelsdjur av hög kvalité används. 
Alla avkommor visas och tävlas (för att få ett tidigt avkommeresultat). 
Ett tillförlitligt system för avkommebedömning används. 
Tillämpa principer för avelsvärdering, vilket regleras i SSS:s sto- och hingstreglemente.” 
 
Kraven gällande exteriörbedömning för de avkommor som kan ligga till grund vid 
avkommeprövning minskar i dagsläget. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 
Att det införs ett minimikrav avseende exteriörbedömning, för avkommor som ska ligga till 
grund för föräldrarnas avelsvärdeklass. 
 
Jeanette Stark & Kristin Johansson 
 
 
Styrelsens svar på motion 7 
 
Som reglementet är skrivet idag så får ston tillgodoräkna sig 10 avkommepoäng för ett 
levande föl. Redan där får man tillgodoräkna sig avkommepoäng utan krav på 
exteriörbedömning. Eftersom fertilitet och förmåga att frambära levande avkomma är en del i 
att bedöma ett avelsstos förmåga kan alla nivåer inte innebära krav på exteriörbedömning för 
avkomman.  
 
I SSS plan och riktlinjer finns det angivet att avelsorganisationen skall verka för en avel med 
ponnyer av god exteriör och brukbarhet. Flertalet av de avkommepoäng som en avkomma kan 
uppnå idag är helt utan krav på användbarhet utan kräver endast exteriörbedömning.  
Styrelsen anser inte att det ena inte bör utesluta det andra. Likaväl som det finns 
avkommepoänggrundande meriter som inte kräver brukbarhet, likaväl bör det kunna finnas 
plats för meriter som inte kräver exteriörbedömning. 
 
Om exteriörbedömning inte har skett ska dock de ponnyer som åberopar den typen av merit 
som avkommepoänggrundande ha fått bettet kontrollerat, mankhöjden mätt samt inte påvisa 
tecken på man- och svanseksem. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 

- Att avslå motionen 


