
§ 22 Motion: Regler för semin 
 
Möjlighet till semin på Shetlandsponny! 
 
Semin togs upp på ett digitalt möte. Remiss har skickats ut till regionalföreningarna januari 
2021. Inget har sedan hörts om denna metod. 
Nya tider och seminverksamhet finns etablerad i Nederländerna med möjlighet att köpa 
sperma till Sverige från fina blodslinjer. 
 
Har Sveriges Shetlandssällskap hanterat frågan i styrelsen? 
 
Önskemål att semin skall finnas som möjlighet även i Sverige. 
 
Förslag till hantering: 
Utländsk hingst som avses att användas vid semin i Sverige:  

a) hingsten ska vara avelsgodkänd i land accepterad av moderorganisationen 
b) hingsten ska registreras i svensk grundstambok 
c) besiktigas av avelsvärderingsnämnden (s.k. pappersbesiktning godkänns) 
d) de krav som finns för införsel/import av sperma ska följas och spermaimportören är 

att beakta som hingsthållare, betäckningsblock ska lösas och språngrulla redovisas 
som om hingsten varit stationerad i Sverige samt fölrapportering ske enligt gällande 
regler. 
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Styrelsens svar på motionen 
 
Frågan om semin har lyfts till agendan under hösten och vintern 2020/2021. Styrelsen har 
påbörjat en utredning i frågan och frågan följs löpande upp, men vi har inte presenterat något 
förslag ännu.  
 
Styrelsen har i början av 2021 skickat en fråga till moderstamboken SPSBS kring dess syn på 
frågan om semin på shetlandsponnyer. Styrelsen anser att det är nödvändigt att få svar 
därifrån innan vi går vidare i frågan. Vi har skickat påminnelse flera gånger men inte fått svar, 
men nu i mars fick vi äntligen kontakt med deras nya ordförande som nu tagit med sig frågan 
till styrelsen. 
 
Förutsättningarna så som de ser ut idag är att det i praktiken inte finns någon station som är 
godkänd för att göra skick till Sverige. Kostnaderna för seminering är också så pass höga i 
relation till de nuvarande betäckningsavgifterna och priserna som shetlandsponnyföl betingar 
att vi bedömer att det i dagsläget bör vara mycket begränsad efterfrågan på seminering på 
shetlandsponny. Mot den bakgrunden anser styrelsen att det inte är så akut att besluta om 



regler att det finns skäl att göra det innan styrelsen slutfört sin utredning och fått svar från 
moderstamboken. Styrelsen uppskattar dock motionärens input i frågan och tar med sig 
förslagen till det vidare arbetet. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 

- Att avslå motionen. 
 
 


