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Plan och riktlinjer 
för Sveriges Shetlandssällskaps verksamhet som 

avelsorganisation för shetlandsponnyer i Sverige 
 

 

Antagna av Sveriges Shetlandssällskap (SSS) den 18 februari 2019 med Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, 

införsel samt export med avseende på djurhälsa,  

 

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:8) om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som 

används i avel,  

 

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 

(förordningen om djuravel) samt, 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av 

tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2019/ vad 

gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar 

för dessa djur (förordning om pass för hästdjur). 

 

  Sveriges Shetlandssällskaps plan- och riktlinjer godkändes av Statens jordbruksverk den 12 mars    

  2019. 

 

De senaste ändringarna har gjorts den 13 december 2021. 

 

1 ORGANISATION 

1.1 Föreningens uppbyggnad 

SSS är en allmännyttig ideell förening med organisationsnummer 835000–9844. 

 

1.2 Föreningens syfte 

Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen, främja kvaliteten och ut- 

vecklingen av svensk shetlandsponnyavel samt föra stambok över shetlandsponnyer i Sverige. 

 

1.3 Moderförening och andra anslutningar 

SSS är dotterstambok till Shetland Pony Stud-Book Society (SPSBS) i Perth, Skottland, vilken är 

moderstambok. 

 
Moderstamboken kontaktas via Shetland Pony Stud-Book Society, Shetland House, 22 York Place, 

Perth, PH2 8EH, Scotland, telefonnummer +44 1738 623471, e-post: 

enquiries@shetlandponystudbooksociety.co.uk 

 
SSS är anslutet till The International Shetland Pony Society (ISPC), vilket är en sammanslutning av 

länder i Europa och Australien som bedriver shetlandsponnyavel. ISPC-medlemmarna sammanträder 

minst en gång årligen. 

 

Svenska Hästavelsförbundet (SH) kontrakteras för vissa tjänster som regleras nedan. 
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1.4 Ekonomiska resurser 

Stambokföring, utfärdande av hästpass och föreningens avelsarrangemang är avgiftsfinansierade. 

Avgifterna beräknas enligt självkostnadsprincipen. Verksamheten i övrigt finansieras av 

medlemsavgifter. 

 

1.5 Organisatorisk  sammansättning 

Föreningen organisation består av: 

• en styrelse med 4 kommittéer, 

• en valnämnd, 

• en stambokförare och ersättare, 

• en ansvarig tidningsutgivare, 

• en hemsidesansvarig, 

• en dataansvarig gentemot myndigheter. 

 

1.6 Styrelsens uppbyggnad 

Styrelsens uppbyggnad framgår av föreningens stadgar. Styrelsen består av minst fem och högst sju 

ordinarie ledamöter samt minst tre och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter 

utses av medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av 

de ordinarie ledamöterna närvarar. Protokoll förs vid varje sammanträde. 

 

1.7 Kansli 

SSS:s kansli är beläget i Skara. Kansliet nås via Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara, 

telefonnummer 0511-441880, e-post: stambok@shetlandsponny.se. Kansliet är bemannat av SSS:s 

stambokförare och allmänheten har möjlighet till telefonkontakt två timmar varje helgfri vardag. 

 

Arbetsuppgifter och ersättning för stambokförare, ersättare för stambokförare eller registrator 

regleras genom ett skriftligt avtal. 

 

Samtliga originalhandlingar rörande hästpass och stambokföring tillhör SSS och arkiveras av SSS i 

särskilt avsedd lokal i nära anslutning till kansliet. Samtliga handlingar som inkommit i registrerings-

, hästpass- och stamboksärenden arkiveras i 35 år eller i minst 2 år efter att hästen rapporterats in 

som avliden. 

 

1.8 Antal stambokförda djur samt djur i avel 2018 

• Cirka 30 000 stambokförda shetlandsponnyer. 

• Cirka 200 hingstar verkade i avel. 

• Cirka 850 ston betäcktes. 

• Cirka 350–400 uppfödare 

 

1.9 Beslut om stambokföring 

Beslut om stambokföring och övriga rutinmässiga beslut baserade på dessa Plan- och riktlinjer fattas 

av stambokföraren på uppdrag av styrelsen med stöd av insända handlingar. Avslag på 

stambokföring samt övriga sådana ärenden som faller utanför den rutinmässiga beslutsgången avgörs 

av styrelsen. I styrelsens beslut anges hur ett överklagande till besvärsnämnden sker. 

 

1.10 Säkerställande av ett effektivt arbetssätt för passutfärdande och stambokföring 

Passutfärdandet säkerställs genom ett skriftligt avtal med stambokföraren, arbetsbeskrivningar samt 

uppföljning av såväl arbete som ekonomi. Alla stambokföringar och passutfärdande sker i egen databas. 
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Stambokföraren ansvarar på styrelsens uppdrag för att korrekt stambokföring sker. 

 

1.11 Säkerställande om ordinarie stambokförare inte kan utföra sitt arbete 

Två till tre av styrelsen utsedda personer hålls utbildade av stambokföraren för att vid behov kunna 

utföra stambokförarens arbetsuppgifter. Skriftliga checklistor för arbetets utförande finns. 

 

1.12 System för datainsamling och datalagring 

Data som används för avelsvärdering, stambokföring och hästpassutfärdande samlas in, lagras och 

publiceras i SSS:s databas. Data hämtas även från betäckningsrapporter, stambokföring och passut- 

färdande, avelsvärderingar, avelsvärderingsgrundande bedömningar (t.ex. utställningar och 

unghästtester) och från officiella tävlingar. Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av 

föreningar anslutna till SSS, SH, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svensk Galopp är 

officiella. 

 

Även andra organisationers tävlingar kan vara officiella om dessa sanktionerats av SSS genom styrel- 

sebeslut. 

 

Databasen innehåller, förutom de uppgifter som behövs för att bedriva avelsprogrammet, minst de 

uppgifter som krävs enligt artikel 38 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av 

den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/ 

EEG och 2099/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för 

hästdjur). 

 

1.13 Utlämnande av uppgifter från databasen 

I systemet finns färdiga frågor som stambokföraren eller dennes ersättare kan köra för att ta fram 

aktuella data och statistik. 

 

I webbstamboken finns de offentliga uppgifterna gällande stambokföring och resultat från 

avelsvärderingar och utställningar. Webbstamboken nås via www.shetlandsponnyn.se 

 

2 ICKEDISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET 

Grundprincipen vid tillämpning av dessa regler ska alltid vara principen om ickediskriminering av 

hästägare eller uppfödare. Uppgifter om hästar och deras registrering, stambokföring, avelsvärdering 

och hästpassutfärdande samt moment som ingår i detta ska vara offentliga. 

 

2.1 Tillämpning av förvaltningslagen 

Sveriges Shetlandssällskap förbinder sig att i frågor som rör registrering och stambokföring av 

registrerade hästdjur tillämpa förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av 

uppgifter, om jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut. 

 

2.2 Hantering av personuppgifter 

Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 2016/679 och 

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

 

3 ÖVERKLAGANDE OCH TILLÄMPNINGAR 

3.1 Besvärsnämnd 

Besvärsnämnden är sista instans inom SSS för prövning av utfärdande av hästpass, stambokföring och 

avelsvärdering. Enligt avtal med SH nyttjas dess besvärsnämnd. Besvärsnämnden utses årsvis av SH:s 
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styrelse och ska bestå av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav en jurist. 

 

Besvärsnämnden är beslutsför med minst tre av 9 ledamöterna närvarande, varav en jurist. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Besvärsnämndens beslut ska 

vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för  

utgången samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet. 

 

3.2 Överklagande 

I de fall beslut om utfärdande av hästpass, stambokföring eller avelsvärdering går den klagande emot 

kan beslutet överklagas till Besvärsnämnden. Detta skall göras inom tre veckor från det att klaganden 

fått ta del av beslutet. I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som överklagas, den ändring i  

beslutet som begärs och de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring. 

I de fall Besvärsnämndens beslut avseende utfärdande av hästpass eller stambokföring går en 

klagande emot skall denne erhålla motivering till beslutet, samt erhålla upplysningar om följande 

förhållanden: 

 

• att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller handläggningen av 

ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan och 

riktlin jer, 

• att överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska ske till Jordbruksverket i enlighet med 

19 § lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m., 

• att överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den förvaltningsrätt 

inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger, 

• vad en klagande har att iakttaga, enligt 2-3 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av 

enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande ska kunna upptas till 

prövning. 
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