
Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 
 

 

Bakgrund: 

För ett antal år sedan infördes möjlighet att avelsvärdera hingstar på hösten, efter att tidigare 

bara varit möjligt på vårarna. Detta medförde att en hel del unghingstar visas som 2½-åringar 

och de som inte håller måttet kan kastreras, så att ägaren slipper ha dem som hingst ytterligare 

en vinter och kanske istället sälja dem och/eller låta dem bli utmärkta bruks- eller 

familjeponnyer. I många fall blir detta den enda gången dessa individer visas för 

exteriörbedömning, då långt ifrån alla senare ägare har intresse eller möjlighet att visa dem 

senare i livet. 

När det gäller avkommevärdering, så är det endast avkommornas resultat från lägst 3 års ålder 

som räknas, med ett enda undantag; hingstar som godkänns enligt rasvisa krav på hösten som 

som 2½-åringar och erhåller RS. 

 

 

Förslag: 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att resultat för hingstar som exteriörbedöms vid 

föruttagning och/eller avelsvärdering på hösten ska räknas som om de vore 3 år vid 

visningstillfället, så att en hingst som visas med klass 1, dvs lägst 38 p, vid föruttagning 

och/eller avelsvärdering på hösten vid 2½ års ålder ska ge 20 avkommepoäng till modern vid 

avkommebedömning. Hingstar som får lägst 40 p godkänns enligt rasvisa krav i de allra flesta 

fall och det ger 50 avkommepoäng för modern samt räknas som kvalificerad avkomma för 

fadern.  

I det fall en hingst med 40 p av någon anledning inte kan godkännas enligt rasvisa krav 

föreslår vi att den räknas in i gruppen som bedömts med lägst klass 1. 

 

Detta ger en mer rättvisande samlad bild över framförallt moderns förärvning.  
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Motion till Sveriges Shetlandssällskaps årsmöte 2018 
 

 

Bakgrund: 

I SSS webstambok går inte att utläsa vem som är uppfödare till införd ponny.  

Vem som är nuvarande och eventuellt tidigare ägare står utskrivet i de fall då personerna 

ifråga har gett sitt samtycke till detta i samband med registreringsansökan eller ägarbyte. Men 

det går inte på något sätt att utläsa vem det är som är uppfödare till ponnyn. 

Från början var det, om vi uppfattat saken korrekt, en snäv tolkning av PUL 

(Personuppgiftslagen) som gjorde att alla namn doldes. Idag vet vi att det som är allmänt känt 

får publiceras, dvs att det är okej att skriva ut namn. 

Som jämförelse kan nämnas att uppfödares namn publiceras i Blå Basen, där även våra 

shetlandsponnyer står med. I halvblodens motsvarighet till vår webstambok, blup.se, 

publiceras namn på både ägare och uppfödare. Även i travsportens webregister (där även 

ponnyerna finns numera) finns uppfödare och ägare angivna. Det verkar alltså inte finnas 

något lagligt hinder för att publicera namn på uppfödare 

Det ser också lite underligt ut när den första införda ägaren publiceras som ”ägarbyte”, 

eftersom den personen i de allra flesta fall är identisk med uppfödaren och inget byte av ägare 

har skett. 

 

Förslag: 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att namnet på uppfödaren ska framgå i 

webstamboken och att termen ägarbyte ska användas först när ponnyn byter ägare från 

uppfödaren.  
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