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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018         Mullsjö 180209 

 

1. Motion angående test av krumgenen 
 

2. Anledning: 

För att undvika att föl föds med Skeletal Atavism. 

 

3. Problemet: 

Enligt officiell forskning så bär ca 11% av rasen Shetland på genen Skeletal Atavism, 

fortsättningsvis kallad krumgenen. Föl som får den recessiva genen från bägge sina föräldrar och 

utvecklar krumhet. innebär ett stort lidande för individen.  

SJVFS 2009:28 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om 

avelsarbete; Saknr L 115 §3Allmänna bestämmelser. 3 § Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som 

visat sig nedärva letalanlag, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller 

negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana 

anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion 

 
4. Fördelar: 

Detta går att förhindra genom test av föräldrarna. 

 
5. Beslut: 

a) Vi vill att Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte beslutar att alla hingstar som avelsvärderas från 

och med hösten 2018 skall testas för krumgen. 

b) Vi vill att Sveriges Shetlandssällskap subventionerar hela eller del av test av samtliga godkända 

hingstar från och med 2018 och det skall framgå i webstamboken om hingsten är testad och med 

vilket resultat.  

c) Att i Hingstreglementet ta bort kassation av bärare av genen.  

 
SSS äger endast rätten till resultatet om total subventionering sker. 

 

Vi tror att på detta vis kan man också avdramatisera problemet och få en bättre kontroll.  

En hingst som är bärare kan fortfarande användas i avel men endast på ston som är fria från genen. 
 

Testen finns tillgänglig i flera länder bl.a.: 

UC Davis, USA: 90 US dollar 

SLU Uppsala: 2000 kr inkl. härstamningskontroll, 1500 kr verifierad id via chip. 

 

(Ansöka om medel för provtagning som skickas till Svenska Hästavelsförbundets styrelse 

som tar ställning och ansöker till Jordbruksverket om anslag). 

Vi anser att det är viktigt att testa alla hingstarna i avel så man vet vilka som är bärare eller ej.  

Det innebär inte att en bärare behöver kasseras för avel utan skall ses som ett hjälpmedel att 

inte använda dessa individer på ett sto som är bärare av genen. 

 

6. Protokollförare av årsmötesförhandlingarna skall använda motionens fulla skrivning i protokollet. 

Bilagor; A (UCDAVIS) och B(SLU) 

 

Anne Pagmar, Emelie Moberg, Kristina Blad, Vanja Samuelsson, Madelene Jansson, Gunilla Faust, Frida 

Erixon, Åke Faust, Ida Sellén-Andersson, Liselott Sellén-Bore, Jenny Gunnarsson, Marie Claesson 

 
Kommentar från Sofia Mikko; Vi har beräknat frekvensen av anlagsbärande shetlandsponnyer i Sverige till ca 11%. Dvs mer än var tionde 

shetlandsponny är anlagsbärare. Beräkningen gjordes för några år sedan så vi vet inte hur det ser ut idag. Om det har kommit in en 

anlagsbärande hingst som betäckt många ston så kan frekvensen i populationen öka snabbt. 

 Om du korsar två anlagsbärare så är det 25% risk att de får ett affekterat föl. Jag misstänker att det är denna siffra ni anger i motionen. 


