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BESLUT
Datum
2022-10-07

Diarienummer
5.5.18-03442/2022

Djurvälfärdsenheten
Caroline Johansson

Sveriges Shetlandssällskap
  
  
Sverige

Beslut om godkännande av Sveriges Shetlandssällskaps 
avelsprogram för hästar av shetlandsponny

Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket godkänner Sveriges Shetlandssällskaps ändrade avelsprogram för hästar 
av rasen shetlandsponny. Avelsprogrammet bifogas detta beslut. 
Jordbruksverket kan ändra eller återkalla detta beslut med anledning av ändringar i den 
lagstiftning som reglerar avelsorganisationers verksamhet samt om något av villkoren för 
beslutet eller gällande lagstiftning på området inte följs. 

Villkor för beslutet

• Ni ska meddela förändringar i verksamheten till Jordbruksverket innan de genom-
förs. 

Beskrivning av ärendet
Ni har ansökt om ändring av ert sedan tidigare godkända avelsprogrammet för hästar av 
rasen shetlandsponny. För att få ett godkänt avelsprogram krävs att organisationen har ett 
erkännande som avelsorganisation. Jordbruksverket har i beslut med diarienummer 
5.5.18-06654/2022 erkänt er som avelsorganisation. 

Motivering
Av artikel 9 förordning (EU) 2016/10121 framgår att en avelsorganisation eller 
avelsverksamhet ska anmäla ändringar i avelsprogrammet till den behöriga myndighet 
som har erkänt organisationen. Enligt artikel 8 i samma förordning ska organisationen 
uppfylla vissa krav för att få ett avelsprogram godkänt. 
Av 8 § förordning (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. framgår att Jordbruksverket 
ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., om inte något annat 
framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel 
med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 
652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordning om 
djuravel) 

Godkänd 2022-10-07 av Maria Ekengard
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Vi bedömer att ert avelsprogram uppfyller kraven i ovan nämnda bestämmelser. Det ska 
därför godkännas.

I detta ärende har enhetschefen Maria Ekengard beslutat. Caroline Johansson har varit 
föredragande.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga
Avelsprogram för hästrasen shetlandsponny, som har godkänts av Jordbruksverket genom 
detta beslut.

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till
Länsstyrelsen i Västar Götalands län

Godkänd 2022-10-07 av Maria Ekengard
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