
 

Motion om Generalmönstring    sida 1 

- Generalmönstring – Varför? 

Generalmönstring har hållit på sedan 19?? Och vad har det tillfört aveln rent konkret med dessa 

poängbedömda visningarna och vilka kostnader har det dragit med sig.  

En hingstpopulation skall värderas varje år enligt Hingstreglementet av Avelsvärderingsnämnden 

gällande fertilitet, avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör avelsvärderingsstatus. 

Populationen värderas också efter egen prestation. 

Enligt tidigare bestämmelser innan SSS blev egen avelsorganisation omfattades hingstar som uppfyllde 

lägst kvalitetsklass G efter individprövningen av GM. 

Enligt Hingstreglementet så är GM ett avelsvärderingstillfälle. 

Med utbudet av utställningar finns det gott om tillfällen att få sin hingst meriterad exteriört. 

- Idag, sedan 2014; 

Hingstar som har tilldelats RS omfattas av generalmönstring. - Då detta är en frivillighet att ansöka om 

innebär det att en hingst visad vid avelsvärdering och som uppfyller kraven för kvalitetsklass G men som 

väljer att inte lösa ett RS inte omfattas. Tidigare betydde RS Riksstambok för Shetland och var ett bevis 

på godkänd enligt rasvisa krav.  

Hingstar 9 och 14 år kallas in till GM, befriade är ELIT hingstar samt de som deltagit vid central 

avelsvärdering innevarande år. Hingstar stadigvarande norr om Gävleborgs och Dalarnas län har dispens 

och visas på sommarpremiering. Hingstarna poängbedöms. 

Enligt AVN är GM till för; 

- Uppdatera hingstbeståndet inför framtiden 

- För stoägare och framtidens uppfödare 

- + & - = olika åsikter, stävjas genom GM 

- Avelsföreningen, medlemmarna, styrelsen och AVN 

- AVN tar hänsyn till ett tänkt avelsvärde – förbättring 

- SSS för resultat för rasen 

- En bedömning för framtida avelsförbättringar. Inte en bedömning ”on the day”. (Varför då 

poängbedömning?) 

I en artikel i Shetlandsponnytidningen har ordförande i AVN skrivit i samband med att GM 2008 blev 

2009 och redogjort för GM och tankar kring densamma. På hemsidan 2014 presenterades nyheter med 

GM. 

 Framtiden; 

AVN har som arbetsuppgift: 

– att beräkna avelsvärde och besluta om avelsvärdeklass och där ta hänsyn till härstamning eller 

för rasen värdefull egenskap.  

– Att varje år gå igenom hingstbeståndet avseende fertilitet, avkommeprövning och andra 

omständigheter som rör avelsvärderingsstatus.  

– Årligen bör AVN tillsammans med SSS gå igenom aktuella frågor. 

Detta är en arbetsuppgift som kan göras ”pappersvägen”. 



 

Forts. Motion Generalmönstring     sida 2 

En avelsorganisation ansvarar för sin ras och deras P&R är deras styrdokument tillsammans med det 

kompletterande Hingstreglementet. 

De engelska ponnyraserna eller Mountain and Moorland har i Sverige inte GM sedan ganska många år 

tillbaka. Inte heller Svenska Hästavelsförbundet har GM i sina regelverk. Endast Shetlandsponnyn och 

det svenska Russet har. 

- Förslag: 

Att avskaffa GM från 2020 och endast AVN/SSS gör sitt arbete enligt reglementet pappersvägen.  

SSS för resultat i Webstamboken och de hingstägare som önskar åberopa resultat som inte går att finna i 

webstamboken skall ombesörja att skicka in detta till AVN.  

Så snart underlag finns bör AVN fatta nya beslut vilket bör göras en eller två gånger per år.  

Lämpligt är att de hingstar som är föremål för ändring i sin status meddelas och bereds tillfälle att visas 

och hämta sin avelsvärdebokstav vid den på våren eller hösten anordnade avelsvärderingstillfället.  
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