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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 

 

Redovisning av generalmönstrade och övriga avelsvärderade hingstar i medlemstidningen, 

hemsida och sociala medier. 

Redovisning av resultat är generellt mycket varierande gällande utrymme i medlemstidning, hemsida 

och sociala medier. Vi tycker det vore önskvärt med en standardisering av resultat från 

hingstpremiering/avelsvärdering och generalmönstring. Det varierande utbudet av 

resultatredovisning kan lätt upplevas godtyckligt. Förvisso finns till viss del resultat i webbstamboken 

men inte lika omfattande som de som ibland presenteras. Vi tycker att alla individer förtjänar lika 

mycket utrymme gällande redovisning av resultat och bild vid de tillfällen det är aktuellt.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att:  

Redovisningen av de generalmönstrade och övriga avelsvärderade hingstars resultat standardiseras 

vid presentation i medlemstidningen, hemsida och sociala medier. 
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Årsmötesprotokoll 

Det hör till god föreningssed att alla medlemmar får ta del av årsmötesprotokollet. Vi har tidigare 

motionerat (2010) om och fått bifall gällande att årsmötesprotokollet bör publiceras i 

medlemstidningen och på hemsidan. Ingen sådan publicering har skett. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

För största möjliga tillgänglighet skall årsmötesprotokoll skyndsamy publiceras på hemsidan och i 

medlemstidningen efter att det är färdigjusterat. 
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”Krumma föl” 

Numera finns DNA-test för Skeletal Atavism (Krumma föl). Det har öppnats upp för en möjlighet att 

avelsföreningen väljer väg framledes. Ska det vara möjligt att få full insyn vilka individer som bär på 

genen eller ska det hållas dolt? Undertecknade tror på en öppen redovisning av vilka som 

konstaterats vara anlagsbärare eller lämnat en krumm avkomma.  I dagsläget ska hingstar som 

lämnat krumma föl tas ur avel. Försäkringsbolagen har lite olika krav på vad som ska göras med 

hingsten i fråga. Är detta verkligen nödvändigt? Andra raser med andra genetiska defekter har inga 

avelsförbud för drabbade individer, tex OWLS. 

Det kanske är rimligt att ta fram en handlingsplan för vad som ska gälla från och med nu. Nuvarande 

regler gällande utslagning av hingst som lämnat krumm avkomma är från 90-talet. 

Avel med djur som kan medföra lidande för avkomman är inte tillåten. I dagsläget är avel med 

okända anlagsbärare närmast att betrakta som rysk roulett. Vårt förslag är på intet sätt heltäckande 

men en början och man kan även appellera en del av förslaget på sto och hingst som lämnat 

avkomma som konstaterats bära defekten. 

 

För mer information se: http://www.capiletgenetics.com/images/pdf/SSS_artikel_krummafol.pdf 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

För att minimera risken att krumma föl föds ska Sveriges Shetlandssällskap verka för att nya hingstar i 

avel, även de som endast löser betäckningsrapport, DNA-testas avseende Skeletal Atavism, inga 

hingstar slås ut. Vid avel med en anlagsbärare ska stoet vara fri-testat. 
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Översyn av reglementen 

Många är de tillfällen då vi ställt oss frågan hur få som egentligen läser reglementena för hingstar och 

ston. De framkommer ofta att man inte orkar läsa trots att man deltager vid avelsvärdering med sina 

ponnyer. Uppenbarligen finns det mycket att göra för att få dessa reglementen mer lättbegripliga. 

Dessutom kan man vid genomläsning ganska snabbt se att det finns en hel del i övrigt att önska 

gällande logiken i upplägget av dessa regler. Hänvisningar kan ifrågasättas om de är uppdaterade.  

Avelsvärderingen av hingstar styrs av hingstreglementet. Det borde vara av största vikt att 

avelsföreningen följer sitt eget reglemente. Det förefaller märkligt när så inte är fallet eller när 

föreningens ledamöter inte är insatta i de regler de själva beslutat över. Ibland saknas de stöd i 

reglementet för vissa företeelser med hänvisning till att det bara är så. Det är rättsosäkert för den 

som drabbas av en sådan ”regel”. 

Vi upplever hingstreglementet i flera stycken ”daterat” och en hel del ”klipp och klistra”. 

Vi har vid ett flertaltillfällen efterfrågat korrekturläsning, definitioner av begrepp samt 

konsekvensanalyser vid förändringar. Bland annat korrekturläsning har vi motionerat om vid tidigare 

tillfälle och motionen bifölls.  

När ändringar genomförs behöver de publiceras, vilket också finns årsmötesbeslut på. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 

Hingstreglementet ses över och revideras så de faktiska reglerna tydliggörs. 

 

 


