
 
 

 

 

Regler för erhållande av RS. 

 
Antagna av Sveriges Shetlandssällskap 2015-01-17 

Sveriges Shetlandssällskap äger tolkningsrätten av dessa regler. 

 

 

Shetlandsponnyer som vid frivillig avelsvärdering i Sverige uppfyller krav enligt SSS:s 

hingst- och storeglemente kan tilldelas meriten RS om nedanstående krav är uppfyllda. 

Ponnyn skall ha föräldrar som är införda i en av ISPC/ moderlandet godkänd stambok. 

Ponny i Sverige  skall vara införd i Sveriges Shetlandssällskaps stambok. 

Hingst skall vara avelsgodkänd i ISPC-land efter den 1/7 1993.  

Hingst från Tyskland efter den 24/4 1999 . 

 

Hingst 

För att hingst skall tilldelas RS krävs: 

Ej tidigare avelsgodkänd hingst skall vid frivillig avelsvärdering i Sverige ha tilldelats lägst 

kvalitetsklass G. 

Hingst, avelsgodkänd i annat ISPC-land skall för att erhålla RS visas på frivillig 

avelsvärdering i Sverige och där genomföra godkänd veterinärbesiktning. Hingsten skall 

poängsättas. 

Dessutom krävs att fullständig härstamningskontroll är gjord mot far, mor och morfar utan 

anmärkning. Hingstägaren ansvarar för att prov tages på aktuell hingst på plats vid 

avelsvärderingen och att DNA-test på hingstens moder finns tillgänglig på SLU. 

RS tilldelas hingsten vid ansökan från ägaren. Kan tilldelas postumt. 

 

Hingstens fader skall 

vara avelsgodkänd i annat ISPC-land eller vid Sveriges Shetlandssällskaps avelsvärdering i 

Sverige  ha tilldelats lägst kvalitetsklass G och tilldelats RS. Om hingsten är avelsgodkänd i 

annat ISPC-land, men verkar i Sverige skall denne ha visats på frivillig avelsvärdering och där 

genomgått godkänd veterinärbesiktning. Hingsten poängbedöms vid avelsvärderingen och 

erhåller RS. 

 

Hingstens moder skall 

vara efter hingst, som är avelsgodkänd i annat ISPC-land eller vid frivillig avelsvärdering i 

Sverige ha tilldelats lägst kvalitetsklass G och tilldelats RS. Om hingsten verkar i svensk avel 

skall den ha visats på frivillig avelsvärdering och där genomgått godkänd veterinärbesiktning. 

Hingsten poängbedöms och erhåller RS. Stoet skall ha tilldelats RS om hon verkar eller har 

verkat i svensk avel. 

Övriga ston skall vara införda i av ISPC godkänd stambok. 

 



Sto 

För att stoet skall tilldelas RS krävs: 

Vid avelsvärdering i Sverige för shetlandsponnyston skall ha tilldelats lägst kvalitetsklass G. 

RS tilldelas stoet efter ansökan av ägaren. Kan tilldelas postumt. 

 

Stoets fader skall 

vara avelsgodkänd i annat ISPC-land eller vid frivillig avelsvärdering i Sverige ha tilldelats 

lägst kvalitetsklass G samt ha tilldelats RS. 

Om hingsten är avelsgodkänd i annat ISPC-land men verkar i svensk avel skall denne ha 

visats på frivillig avelsvärdering i Sverige och där genomgått godkänd veterinärbesiktning. 

Hingsten poängbedöms och erhåller RS. 

 

Stoets moder skall  

vara efter hingst, som är avelsgodkänd i annat ISPC-land eller vid frivillig avelsvärdering i 

Sverige ha tilldelats lägst kvalitetsklass G och tilldelats RS. Om hingsten är avelsgodkänd i 

annat ISPC-land, men verkar i svensk avel skall denna ha visats på frivillig avelsvärdering i 

Sverige och där genomgått godkänd veterinärbesiktning. Hingsten poängbedöms och erhåller 

RS. 

Modern skall vara införd i av ISPC godkänd stambok eller om hon är svenskfödd efter 1 

januari 2006 ha tilldelats RS om hon verkar i svensk avel. 

 

Dispens från gällande regler 

Avelsvärderingsnämnden eller hingstägare kan ansöka om dispens från gällande krav om 

särskilda skäl föreligger. Över sådan dispensansökan skall alltid avelsvärderingsnämnden och 

SSS beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om dispens fattas av SSS:s styrelse. 

 

Övergångsregler för avel i Sverige 2014. 

För att EU-hingstars avkommor, avlade i Sverige under 2014, ska kunna erhålla RS gäller att 

hingsten ifråga visas på avelsvärdering av hingstar under 2014 eller våren 2015. 

 


