
§ 21 d) SA-status i webbstamboken samt SA-testning av hingstar - 
Proposition till årsmötet 2022 
 
Årsmötet 2020 antog en handlingsplan för skeletal atavism. Tidigare styrelse har också 
beslutat att tillåta att resultatet från SA-test får läggas in i stamboken på ägarens initiativ. I 
vissa fall har angetts att testets identitet är verifierat, eller att härstamningsverifiering har 
gjorts samtidigt. 
 
Våren-sommaren 2021 uppstod av olika skäl anledningar att ifrågasätta om det var lämpligt 
att lägga in SA-status i webbstamboken om inte härstamningsverifiering gjorts samtidigt, 
eftersom en korrekt härstamning är själva grunden i aveln. Styrelsen övervägde vilka åtgärder 
som var lämpliga och nödvändiga, och efter avvägning beslutade styrelsen att från och med 
den 1 september 2021 krävs att härstamningen är verifierad för att SA-status ska läggas in i 
webbstamboken. 
 
Styrelsens beslut har mötts av varierande reaktioner. Många har ansett att ett krav på 
härstamningsverifiering riskerar att hämma testningsgraden. Många andra har ansett att 
styrelsen tvärtom inte gått tillräckligt långt utan anser att vi ska införa obligatorisk 
härstamningsverifiering för samtliga föl före registrering. 
 
Samtidigt kan ifrågasättas skälet för att över huvud taget lägga in resultatet i stamboken, när 
det främst är uppfödaren själv som behöver veta om sin hästs SA-status för att kunna avla 
sunt utifrån den. Vi kan också konstatera att det i första hand är hästar som har SA-status 
clear som rapporteras in, och att uppfödare vars hästar har status carrier i vart fall till viss 
mån inte rapporterar in resultatet vilket ger en sned bild men också skapar rykten när en del 
enbart rapporterar in vissa av sina hästar trots att samtliga har testats. Det är tydligt att stigmat 
fortfarande är stort, trots att en carrier-status enbart innebär att den ska paras med en som är 
clear. 
 
Styrelsen kan också konstatera att det absolut viktigaste är att veta SA-status för åtminstone 
en häst i en parning. De som hinner producera absolut flest avkommor är hingstarna, och det 
kan därför lyftas om det inte är dags att ta ett initiativ för att börja testa alla nygodkända 
hingstar för att öka transparensen. 
 
Det har fortsatts ifrågasättas styrelsens beslut och styrelsen har därför tagit upp saken igen. Vi 
kan också konstatera att antalet som rapporterat in SA-status till stamboken, helt väntat, i 
princip helt har avstannat efter 1 september. På grund av den oerhört stora polariseringen i 
föreningen har styrelsen haft svårt att komma någonstans i frågan. 
 
Styrelsen har därför landat i att vi lyfter saken till årsmötet. Inledningsvis finns tre alternativ 
kring SA-status i webbstamboken som behöver ställas emot varandra: 

a) Att helt ta bort SA-status ur webbstamboken, 
b) Att ha kvar reglerna så som de ser ut nu, dvs. att härstamningsverifiering ska krävas 

för att få resultatet infört i webbstamboken, eller 
c) Att gå tillbaka till så som det såg ut förut, dvs. att ingen härstamningsverifiering krävs 

men att det ska anges om identiteten och härstamningsverifiering är gjord. 
 
Det andra ledet avser RS-hingstar, där styrelsen vill att medlemmarna tar ställning till: 

a) Att vi ska införa ett krav på att samtliga nygodkända hingstar ska testas för SA, samt 
att resultatet förs in i webbstamboken, eller 



b) Att vi inte ska införa något krav på nygodkända hingstar. 
 
Rent praktiskt skulle ett krav på SA-status hos nygodkända hingstar innebära att SSS 
tillsammans med SLU kan erbjuda ett rabatterat paketpris på härstamningsverifiering och SA-
test i samband med avelsvärderingen, jämfört med om hingstägaren sköter saken själv. SSS 
skulle då ta in betalning för testningen direkt i samband med avelsvärderingen samt skicka in 
tagelprov till SLU (så som görs nu), och resultatet av hela testet redovisas direkt till SSS. 
Paketpriset blir då 750 kr billigare jämfört med alternativet (1250 kr jämfört med 2000 kr). 
Alternativet är att hingstägaren själv administrerar testet och tar emot svaret direkt till sig 
själv för att sedan själv skicka in resultatet till SSS med intyg om att provet är verifierat osv. 
Detta skulle fortfarande vara en möjlighet. 
 
Styrelsen rekommenderar inte något av alternativen, utan överlämnar åt årsmötet att fatta 
beslut i dessa frågor efter eget huvud. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
 
Alternativ att ta ställning till: 
 
1. SA-status i webbstamboken 

a) Att helt ta bort SA-status ur webbstamboken, 
b) Att ha kvar reglerna så som de ser ut nu, dvs. att härstamningsverifiering ska krävas 

för att få resultatet infört i webbstamboken, eller 
c) Att gå tillbaka till så som det såg ut förut, dvs. att ingen härstamningsverifiering krävs 

men att det anges om identiteten och härstamningsverifiering är gjord. 
 
2. SA-testning för nygodkända hingstar 

a) Att vi ska införa ett krav på att samtliga nygodkända hingstar ska testas för SA, samt 
att resultatet förs in i webbstamboken, eller 

b) Att vi inte ska införa något krav på nygodkända hingstar. 
 


