
Shetland Öst  Motioner  till SSS Årsmöte 2018 

 

Värdegrund 

 Inom  Sveriges Shetlandssällskap och dess regionalföreningar finns en policy som gäller alla 
medlemmar och följer som nedan: 

*Att ha en positiv attityd samt nolltolerans mot mobbing och andra kränkningar. 

* Genom en god etik och moral som innebär ärlighet och öppenhet, agera med gott syfte och god 
vilja, ta ansvar och agerandet ska utmärkas av ordning och reda. 

*Tonen mot varandra ska vara respektfull såväl i möten och andra kommunikationsformer och 
sociala medier. 

 

Gulanlag 

För att få registrera gulanlag så som gulsvart t.ex gäller det att DNAtypa sitt föl /ponny innan det går 
att registrera i stamboken som gulanlag. 

Orsaken är att det finns många felregistrerade och det går inte att till 100% se om det är gulsvart 
eller bara svart. 

 

Silveranlaget 

Vi vill förbjuda att avla på Silveranlaget med stöd från Jordbruksverket.  

Varför avlar man in en ögonsjukdom MCOA medvetet bara för att få in en annorlunda färg där  
Silveranlaget inte finns naturligt hos Shetlandsponnyer. 

Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att bedriva avel som medför lidande vilket den här 
ögonsjukdomen ger i både enkel och dubbel uppsättning. 

Eftersom att sjukdomen kan ge näthinneavlossning och cystor i hästens ögon med nedsatt syn eller 
till och med blinda. 

Varför utsätta vår ras Shetlandsponnyn för den här sjukdomen medvetet ? Sätt ett förbud på 
silveranlaget innan det är försent. 

(texten nedan kommer från Jordbruksverket) 

Avel får inte medföra lidande för hästarna 

Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en 

hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts 

för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt. 



Löst ägarbevis 

Vi vill fortfarande att  det står i stamboken när en häst har fått Löst Ägarbevis för att lättare veta när 
man köper/säljer en ponny vilket papper som ska skickas in. För att undvika att man tar fel blankett. 
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