
Motion till SWBs årsmöte den 15 april 2018. 

 

Selektera ston och skapa underlag för hälsosammare avel tidigare 

 

Bakgrund 

SWB arbetar sedan många år för en hälsosam avel samt selekterar och utmärker ston de vill 

se i aveln. Ett led i att göra snabbare avelsframsteg och få in ston som presterat bra på 

tävling och därmed visat hållbarhet, alternativt lovande unga ston som är på väg in i en 

tävlingskarriär är SWBs satsning med att skapa plattformar för embroytransfer. 

En satsning som, potentiellt sett även kan locka avel på yngre (tvååriga) ston, på samma sätt 

som skett i travet sedan en tid tillbaka och som också harmonierar väl med tankar om 

snabba avelsframsteg och hög fertilitet.1 Samtidigt medför även embroytransfer att ett sto 

kan lämna fler avkommor på ett år.  

Snabbare generationsväxlingar och större avkommekullar borde därför även medföra krav 

på högre kontroll på aveln. I dagsläget sker dock, oaktat perspektivet med embryotransfer, 

ingen reglerad kontroll av våra ston radiologiskt och inte heller sker någon bedömning före 

tre års ålder, ett faktum som står i direkt motsatsförhållande till en kontrollerad avel med 

snabba avelsframsteg. 

Inom andra avelsförbund ser vi tidigare premiering av ston och även införande av s.k. OCD-

index som ett led i en kontrollerad, progressiv, avel. 

 

Hur kan SWB skapa bättre kontroll av stomaterialet? 

SWB har ett sedan länge etablerat samarbete med Evidensia. Mitt förslag är att detta 

samarbete utökas, till att även erbjuda SWB-anslutna uppfödare till 1,5 – 2-åriga ston 

röntgen (motsvarande minst hingströntgen, möjligen även rygg) till ett upphandlat, rabatterat 

medlemspris, mot att röntgenutkomsten delges SWB som ett underlag för intern 

avelsstatistik (obs ej offentlig statistik). Samma sak kan även, med fördel, erbjudas 

treårsston. 

                                                           
1 ”Use of two-year-old mares as embroy donors in a commercial embroy transfer programme” ( N.C Savage , 
L.A Woodcock, G.de Gannes samt ”Embroy transfer in two-year-old donor mares” (M.F Iuliano, E.L Squires 



Utöver det föreslår jag även att SWB inför premiering för tvåårsston för tidigare selektering 

som ett stöd för uppfödarna, där om det synes lämpligt, även radiologisk utkomst kan vara 

en del av bedömningsgrunderna. 

Förhoppningen är att SWB på så sätt kan hjälpa uppfödare att tidigare selektera sitt 

stomaterial och därmed spara in ett års kostnader (relaterat treårstesterna) och samtidigt 

verka för att aveln styrs mot en, generellt sett, bättre hälsokontroll av ston. Ett förslag är att 

anordna röntgen på våren och samordna stopremiering i samband med rådgivande 

bedömning för hingstar på hösten. 

 

Förslag till beslut om antagande av motion: 

1. SWB undersöker möjligheterna att förhandla fram ett medlemspris för röntgen av 1,5-

2årsston vilka grundregistrerats i SWB. 

2. SWB undersöker möjligheterna att förhandla fram ett medlemspris för röntgen av 3-

årsston vilka grundregistrerats i SWB. 

3. SWB undersöker möjligheter och medlemsintresse att anordna stopremieringar vid 

lämpligt tillfälle, under det år stoet fyller två år. 

 

 

Malin Myrman 

SWBuppfödare i blygsam skala 

0730-660368 

 

  


