
SKELETAL ATAVISM
De gyllene reglerna för att undvika att avla fram en ponny drabbad av SA:
1. Ta reda på om din ponny är bärare eller inte, alternativt se till att kombinera den med en  

annan ponny som är konstaterat fri från genen.
2. Kombinera aldrig två bärare.
3. Gissa dig inte till något. Om du är tveksam, ta kontakt med din förening för att få reda på fakta.

N/N
Inte drabbad och inte bärare 
av genen för SA. 

N/SA
Inte drabbad men bärare av genen för SA. En 
ponny som aldrig är ”krum” men som kan föra 
genen vidare till sin avkomma.

SA/SA
Drabbad av SA och bärare av genen 
för SA. En ponny som är drabbad av 
Skeletal atavism.

Föräldrar:

N/N    +    N/N 100% N/N

50% N/N 50% N/SA

N/N    +    SA/SA 100% N/SA

N/SA   +    N/SA

Statistiskt möjligt resultat vid varje dräktighet:

N/N    +    N/SA

N/SA    +    SA/SA

SA/SA    +    SA/SA

50% N/SA25% N/N 25% SA/SA

50% N/SA 50% SA/SA

100% SA/SA
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Under senaste tiden har det varit mycket diskussio-
ner om gentester för SA (skeletal atavism). Förening-
en har tidigare tagit fram en handlingsplan för SA 
som finns att läsa här: https://sverigesshetlandssallskap.
files.wordpress.com/2021/02/handlingsplan-skeletal-ata-
vism-2020.pdf

I diskussionerna är det viktigt att ta med den grund-
kunskap som finns om avel, nedärvning och genetik 
generellt och avel med defektgener specifikt. Att i 
avelsarbetet hantera defektgener är inte unikt för 
shetlandsrasen, det är en del av avelsarbetet inom 
många arter och raser av husjdjur. 

Genetisk baskunskap på en minut 
Ett djurs arvsanlag styrs av gener som sitter orga-
niserade i kromosomer i varje cellkärna. För varje 
gen finns en gen från mamma och en från pappan. 
Vid äggcellers och spermiers bildande delas kromo-
somspiralen och det är slumpvis vilken av de båda 
generna för varje egenskap som hamnar i äggcell 
respektive spermie. När det krävs två lika gener för 
att en egenskap ska uttryckas kallas det för recessiv 
nedärvning till skillnad från dominant nedärvning 
där det endast behövs en variant av en specifik gen 
för att synas hos djuret själv. Av naturliga skäl är 
nedärvningen av de flesta sjukdomar och defekter 
recessiv – är den dominant skulle det i högre grad 
minska djurets förmåga att föröka sig och sprida sina 
gener. Beskrivningen ovan är mycket generell, de 
flesta egenskaper styrs av många gener och det finns 
också egenskaper och sjukdomar som har en mer 
komplex nedärvning.

När ett djur har många gener där det för varje gen är 
samma variant från mamman och pappan kallar man 
det att djuret har hög homozygotigrad. Ett vanligt 
sätt att öka homozygotigraden är att avla på be-
släktade individer. Utavel eller korsning ger å andra 
sidan hög heterozygotigrad – d vs stor variation i 
generna.

Det vi i dagligt tal kallar SA – Skeletal Atavism – är 
en genetisk defekt som orsakas av en defekt gen som 
nedärvs recessivt. Har hästen en defekt gen  och en 
frisk gen kommer hästen alltså inte att påverkas av 
den defekta genen. 

Om avel med defektgener
Statistiskt sett kommer hälften av avkommorna att 
få den defekta genen och hälften den friska.  En av-
komma som själv är fritestad men har föräldrar som 
är bärare av SA är ”lika fri” som den häst där SA inte 
förekommer i stamtavlan alls. 

Är det inte bara att sluta avla på alla SA-
bärare? 
När man diskuterar hur man ska hantera SA i shet-
landsrasen och hur man ska ta bort problemet måste 
man ha ett större perspektiv än bara den specifika 
defektgenen för SA. Det är visat i avel av många 
raser och arter att man i avelsarbetet med att elimi-
nera en defekt bör ha med vad som händer med den 
genetiska variationen – annars kan effekten faktiskt 
bli den motsatta med nya defekter och ohälsa. 

Den risk man löper om man i avel för att bli av med 
en defekt tar bort alla djur som har defektgenen ur 
avel är att man går miste om genetisk variation och 
”på köpet” får en högre homozygotigrad, d v säga en 
snävare avelsbas. Hög homozygotgrad ger risk för 
att andra defektgener kommer till uttryck eftersom 
risken att  nya recessiva gener dubblas och därmed 
kommer till uttryck. Det är också väl känt från 
forskning att en hög homozygotigrad riskerar att ge 
problem med livskraft, hälsa och fertilitet. 

Shetlandsrasen är ju en stor ras - vad gör 
det att plocka bort några? 
Shetlandsrasen är numerärt ganska stor men det 
finns ändå risk för att man får problem med en smal-
nande avelsbas. Att ha många godkända hingstar 
spelar t ex mindre roll om många av dem har samma 
hästar i stamtavlan. Ett sto med gott avelsvärde och 
egenskaper bör inte tas ur aveln endast för att hon 
är bärare av SA men självklart endast betäckas med 
hingstar som är fritestade. En hingst som är bärare 
bör förstås inte betäcka ston som inte är fritestade 
eller fria genom fritestade föräldrar. 

Sanna Soleskog, Sveriges Shetlandssällskap


