
Sveriges Shetlandssällskap 
2020-10-25 

Uppdaterad 2023-03-14 
 

 
  

 
 

 

Handlingsplan för 
skeletal atavism inom  
shetlandsponnyaveln 



 1 

Innehållsförteckning 
Handlingsplan för skeletal atavism inom svensk shetlandsponnyavel 2 

Vad är skeletal atavism? 2 

Hur nedärvs skeletal atavism? 2 

Hur vet man om en individ bär på sjukdomsanlaget? 2 

Hur många ponnyer är bärare av anlaget i Sverige? 2 

Hur påverkar sjukdomen shetlandsponnyaveln? 2 

Vad kan defekten orsaka för kostnader inom aveln? 3 

Vilken påverkan kan defekten ha för en avelsförening? 3 

Behöver man även kontrollera testningen med härstamningskontroll? 4 

Handlingsplan 4 

Målet med handlingsplanen 4 

Rekommendationer 4 

Konsekvenser av den föreslagna handlingsplanen 5 
 
  



 2 

Handlingsplan för skeletal atavism inom svensk 
shetlandsponnyavel 
 
Antagen av Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2020-10-25. Uppdaterad efter beslut vid 
årsmötet 2022. 

Vad är skeletal atavism? 
Skeletal atavism (SA) är en genetisk defekt som innebär att ulna (strålbenet) och fibula 
(vadbenet) växer längre än de ska, utan att växa ihop med radius (armbågsbenet) respektive 
tibia (skenbenet). 
 
Missbildningen innebär att benen får en onormal utveckling, de blir korta och får onormala, 
böjda vinklar som förvärras medan fölet växer. Ofta är det så pass illa att de behöver avlivas 
som unga. Defekten ger oftast stora problem genom att hämma rörelseförmågan och orsaka 
smärta pga felbelastning av lederna vartefter tiden går. Denna missbildning kallas även krum. 

Hur nedärvs skeletal atavism? 
SA är ett recessivt anlag, vilket innebär att en individ behöver nedärva den defekta genen från 
båda föräldrar för att själv drabbas och utveckla sjukdom. Bär individen bara ett anlag kan 
den därmed föra sjukdomen vidare, även om den inte är sjuk själv. Varje förälder som bär 
anlaget (utan att själv vara sjuk) har 50% risk att föra anlaget vidare. Det i sin tur innebär att 
en avkomma från två föräldrar som bär på anlaget har en 75% risk att själv bära på anlaget, 
varav 1/3 av dessa ger sjukdomsutfall (dvs 25% av avkommor till två anlagsbärande föräldrar 
får anlaget i dubbel uppsättning och därmed blir krum). Det är endast 25% chans att 
avkomman föds helt utan anlag för sjukdomen. 

Hur vet man om en individ bär på sjukdomsanlaget? 
Tidigare visste man bara att en individ bar på anlaget när ett sjukt föl föddes. Detta innebär 
automatiskt att båda föräldrar bär på anlaget. Om en individ aldrig får ett sjukt föl innebär det 
inte att den inte bär på anlaget. 
 
Sedan 2016 kan man provta för denna defekt hos shetlandsponnyer och amerikanska 
minatyrer där genen är lokaliserad och beskriven. Gentestet görs enkelt via tagelprov där 
DNA i hårrötterna används. 

Hur många ponnyer är bärare av anlaget i Sverige? 
Idag vet vi tyvärr inte hur stor andel av våra shetlandsponnyer i Sverige som bär på SA-
anlaget, men en studie på Sveriges Lantbruksuniversitet där ett slumpmässigt urval av 
shetlandsponnyer är testade är just nu i sin slutfas. När den är klar kommer det publiceras en 
vetenskaplig artikel. Sveriges Shetlandssällskap följer resultaten av denna studie. 

Hur påverkar sjukdomen shetlandsponnyaveln? 
Det är svårt att helt spekulera i hur SA påverkar aveln i Sverige, eftersom vi idag inte vet i hur 
stor utsträckning anlaget finns i vår population. 
 
Förr kasserades alla individer som fick en avkomma med sjukdomen. 
Att kassera alla individer som bär på anlaget för SA skulle troligen både innebära förlust av 
viktiga individer i genpoolen och även innebära ett motstånd mot att testa sina avelsdjur. Att 
däremot som idag inte kassera avelsdjur som bär på anlaget innebär att SA kommer finnas 
kvar i rasen. 
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Som tidigare beskrivet finns nu ett enkelt gentest för att detektera anlaget. Eftersom anlaget är 
recessivt nedärvt innebär det att ponnyer med enkel uppsättning av anlaget inte längre 
behöver kasseras ur avel som de gjorde förr. Det innebär dock ett större ansvar hos uppfödare 
om man väljer att avla på en ponny med ett känt anlag för SA. 
 
Enligt 2 kap. 11 § djurskyddslagen (2018:1192) samt 3 § Statens Jordbruksverks föreskrifter 
om avelsarbete (SJVFS 2019:31) är det inte tillåtet att avla på djur på ett sätt som kan 
medföra lidande och sjukdom. I det här fallet innebär det att det inte är tillåtet att kombinera 
två kända anlagsbärare eftersom det finns en risk att avkomman kommer få anlaget i dubbel 
uppsättning och då bli sjuk. Det kan vara så att en känd anlagsbärare som kombineras med en 
individ med okänd status anses innebära risk för lidande och sjukdom och att en sådan 
kombination kan anses otillåten. Att kombinera en känd bärare med en fritestad individ 
innebär däremot inte risk för att avkomman ska bli sjuk, vilket således är inom ramen för 
lagstiftningen. 
 
Det kan mycket väl finnas flertalet viktiga individer för aveln som idag bär på anlaget. Man 
önskar naturligtvis behålla en bred genpool vad gäller avelslinjer och den breda typ av 
ponnyer och färger vi har idag. Att inte alls avla på djur som bär på den defekta genen skulle i 
längden kunna innebära att genpoolen minskas. 

Vad kan defekten orsaka för kostnader inom aveln? 
Ett gentest för SA kostar idag 1500 kr (2000 kr vid samtida härstamningskontroll) på SLU. 
Vid minst 4 samlade prover kan man få rabatt (kostnad idag är 1100 kr per prov för 4 st prov,  
750 kr för minst 12 st och 700 kr för minst 20 st). Proverna måste samlas ihop för att 
samköras på labbet för att kunna ta del av rabatten. Provet kan tas i egen person eller av 
godkänd ID-kontrollant. 
 
Att få ett föl med SA kan däremot innebära en stor kostnad i form av undersökningar och 
behandlingar av veterinär. Det innebär även ett lidande för ett djur, liksom påverkan på ägare 
eller uppfödare som kan behöva låta ett ungt djur avlivas på grund av lidande. 

Vilken påverkan kan defekten ha för en avelsförening? 
Det är viktigt för en avelsförening som Sveriges Shetlandssällskap att visa att vi tar genetiskt 
nedärvda sjukdomar på allvar för att bibehålla ett gott anseende, arbeta för rasens utveckling 
samt för att minska lidande, framförallt inom en sjukdom där förebyggande diagnostik finns 
tillgänglig till ett överkomligt pris. 
 
Den information som inkommit från andra shetlandsponnyföreningar i Europa är att man där 
inte verkar se sjukdomen som ett stort problem i sin avel. Mot den bakgrunden är det inte 
rimligt att heller i Sverige förvänta sig att en påtvingad testning av alla djur som ingår i avel. 
Att ta ställning till är dock att Sverige har en betydligt striktare djurskyddslag än många andra 
länder där det inte alltid finns ett uttryckligt förbud att avla på individer som kan orsaka en 
avkomma sjukdom och lidande så som vi i Sverige har. Det innebär att vi ändå kan förväntas 
ha en striktare policy mot SA inom SSS än i andra länders avelsföreningar. 
 
En defekt med stor andel påverkade individer kan innebära en stor kostnad för en 
avelsförening som kan välja att gå in och provta nyckelindivider där sjukdomen ser ut att ha 
en grund i. Något sådant ser inte ut att påverka SSS i detta läge, men kan bli verklighet i 
framtiden om individer som avlat en avkomma med defekten varken tas ur avel eller fortsätter 
avlas med icke fritestad individ. 
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Behöver man även kontrollera testningen med härstamningskontroll? 
Man måste tro att det allmänt finns en vilja att göra rätt. Det ska inte vara tabu att prata om 
SA, det ska inte vara tabu att äga en shetlandsponny som är konstaterad bärare av SA. Det 
viktiga idag när ett test finns lättillgängligt är att i enlighet med djurskyddslagen välja att inte 
kombinera två individer som är, eller kan vara, bärare av den genetiska defekten SA. 
 
En härstamningskontroll i samband med SA-testet innebär en högre kostnad, dels vid 
testningen men också potentiellt vid provtagningen. I handlingsplanen för skeletal atavism är 
sjukdom och lidande i fokus, vilket i detta läge innebär att det är viktigare att individen är 
fritestad än att testen är tagna av en oberoende, godkänd ID-kontrollant/veterinär, vilket krävs 
för officiell härstamningskontroll. Det bör ligga i var ägares eller uppfödares intresse att 
provta rätt individ på ett korrekt sätt, eftersom en fritestad individ som senare inte visar sig 
vara anlagsfri kan få avkommor med SA. En person som uppsåtligen skickar in fel test för 
analys har medvetet brutit mot djurskyddslagen om den kombinerar denna individ med en 
icke fritestad individ. 
 
Om det föreligger någon som helst tvekan om vilka djur som är en individs föräldrar bör 
härstamningskontroll alltid utföras, oavsett om man testar för SA eller ej. De allra flesta får 
antas testa sina avelsdjur vad gäller SA för sin egen avels skull, för att kunna bedriva ett 
medvetet avelsarbete. I fall där ägaren t.ex. fött upp eller ägt båda föräldrarna och testet görs 
för sin egen avels skull får vi utgå ifrån att det i de allra flesta fall inte finns något skäl att anta 
att det är fel föräldradjur angivna. Mot den bakgrunden saknas i dagsläget anledning att införa 
obligatorisk härstamningskontroll i samband med SA-test. Däremot är viktigt att notera i 
stamboken när härstamningskontroll är gjord, liksom när provtagningen gjorts av veterinär 
eller oberoende ID-kontrollant. 
 
Däremot vad gäller avelshingstar, vars anlag kan få stor spridning på kort tid, är det viktigt att 
provet är ID-verifierat vid provtagningen. Detta eftersom man som stoägare måste kunna lita 
på att SA-statusen för en hingst man använder i sin avel faktiskt stämmer. 

Handlingsplan 

Målet med handlingsplanen 
Mot bakgrund av den påverkan som defekten har på den drabbade individen, är målsättningen 
att det i framtiden inte ska födas några ponnyer med skeletal atavism i Sverige. För att 
åstadkomma detta bör man veta vilka individer man avlar på. 
 
En önskan är naturligtvis att på längre sikt helt avla bort defekten, men det är något som 
endast kan åstadkommas i samarbete mellan samtliga länder som avlar på shetlandsponnyer. 

Rekommendationer 
Av djurskyddslagen framgår att avel mellan två individer som kan orsaka sjukdom och 
lidande inte är tillåten i Sverige. SA är ett känt lidande och går således under detta förbud.  
 

• SSS rekommenderar att alla hingstar som används i svensk avel testas för skeletal 
atavism, såvida hingsten inte har fritestade föräldrar. 

• SSS rekommenderar att om den ena individens status för skeletal atavism är okänd vid 
betäckning bör den andra individen vara fritestad. 

• SSS rekommenderar vidare att en individ som är känd bärare endast kombineras med 
en fritestad individ. 
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På detta sätt bibehålls friska individer, samt att djurskyddslagen följs. 
 
SSS bör även informera om defekten, möjligheten till provtagning samt ha handlingsplanen 
lättillgänglig så att nya som gamla shetlandsponnyägare är medvetna om sjukdomen och 
rekommendationerna. 
 
Sedan årsmötet 2022 ska samtliga nygodkända hingstar testas för SA och resultatet ska föras 
in i webbstamboken. 

Konsekvenser av den föreslagna handlingsplanen 
• Om handlingsplanen följs är risken för att individer föds med sjukdomen skeletal 

atavism 0 % i enlighet med gällande djurskyddslag. 
 

• Om fler individer provtas kommer man med större säkerhet veta hur stor andel 
shetlandsponnyer vi har i Sverige med anlaget. 

 
• Handlingsplanen kan ha som effekt att tabun kring skeletal atavism minskar. Om 

medvetenhet kring nedärvningen och vilka individer som bär på anlaget finns och man 
därmed kan välja att avla en individ med känt anlag med en fritestad individ finns 
ingen anledning att dölja att anlaget finns eller oroa sig att avkomman skulle bli sjuk. 
Öppenhet, medvetenhet och kunskap minskar oro. 

 
• Att testa sina avelsdjur för skeletal atavism innebär en engångskostnad för uppfödaren 

eller ägaren för den häst som provtas. För varje efterföljande generation bör resultatet 
vara en lägre andel ponnyer som behöver provtas, eftersom avkommor efter två 
fritestade föräldrar inte kommer behöva göra det. 

 
• Det kan finnas en risk att individer som är viktiga för aveln väljs bort pga att de är 

bärare av anlaget. Detta är dock inte nödvändigt så länge individen betäcks med en 
fritestad individ, men avkomman bör testas innan den används i avel. 
Mot denna risk kan det i förlängningen även innebära ett visst motstånd mot att testa 
individer inför avel. 


