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Rapport WBFSH-konferens med årsmöte 2019 
2019 år upplaga hölls i Saumur/Cadre Noir i Frankrike och hade drygt 100 deltagare från hela 

världen, vilket måste vara något slags rekord. Det var fullmatade dagar med program från 7.45-23.30 

varje dag. Utöver årsmötet avhölls ett seminarium och workshop om internationella avelsvärden, 

WHIRDEC-möte (information och diskussioner om EU-lagstiftning på avelsområdet), möte om 

spårbarhet av hingstsperma och information om värdarna: Selle Francais och Franska 

Angloarabföreningen.  

Seminarium och workshop på temat Internationella avelsvärden 
I våras bestämde WBFSHs styrelse att man ville satsa på internationella avelsvärden och gav 

arbetsgruppen CIGA (Collaborative Implementation of Genomic Applications in Sport Horse 

Breeding) i uppdrag att utreda förutsättningarna. Seminariet och workshopen var en del i det 

arbetet, genom att ge medlemmarna fakta om internationell avelsvärdering och sondera intresset för 

deltagande i ett sådant projekt bland medlemmarna.  

Glädjande nog var deltagarna genomgående mycket positiva och intresserade av projektet. Ett par 

större stamböcker är lite mer försiktigt positiva (KWPN, BWP) medan de tyska stamböckerna är 

mycket positiva och vill sätta igång genast.  

Seminariet och workshopen hade anordnats av mig, Karina Christiansen (DWB) och Kathrin Stock 

(VIT, Tyskland) och jag höll i taktpinnen i form av moderator. Rekordmånga deltagare (ca 100) tydde 

på stort intresse för ämnet. Dag 1 avhölls ett antal intressanta föreläsningar på temat. Åsa Viklund 

(SLU-Sveriges Lantbruksuniversitet) och Kathrin Stock (VIT Tyskland-Vereinigte Informationssysteme 

Tierhaltung) inledde med en beskrivning av vad avelsvärden är och fördelarna med dem, inte minst 

med internationella avelsvärden. Reinhard Reents (VIT, Tyskland), fd ordförande i Interbulls 

styrkommitté berättade om hur man gått tillväga när man införde internationella avelsvärden för nöt 

och hur det fungerar nuförtiden. Jan Philipsson, tidigare professor vid SLU och tidigare ordförande i 

Interstallion-kommittén, visade på skillnader och likheter i skattning av avelsvärden för nöt och häst. 

Anne Ricard (INRA, Frankrike) berättade om erfarenheterna från förra gången det begav sig (Ca 15 år 

sedan) då flertalet studier gjordes som förberedelse för beräkning av internationella avelsvärden för 

sporthästar, något som sedan inte genomfördes pga av oenighet och osämja inom WBFSH. Det 

arbetet är dock inte bortkastat utan kan ligga som grund om man väljer att fortsätta mot 

internationella avelsvärden idag. Avslutningsvis redovisade Åsa Viklund erfarenheter och resultat 

från det Nordiska Interstallionprojektet, som visade att det är mycket fördelaktigt för stamböcker att 

samarbeta om avelsvärdering, då det ger fler hingstar avelsvärden, hingstarna får avelsvärden 

tidigare i livet och avelsvärdena blir säkrare. Seminariet avslutades med en paneldebatt och frågorna 

till föredragshållarna var både många och visade på stort intresse. Något som kunde tydliggöras var 

att internationell avelsvärdering inte ger en enda ranking av hingstar. Varje land får istället 

avelsvärden som avspeglar hur hingstarna förväntas förärva sig/förärver sig i just deras population. 

Detta pga av att förutsättningarna skiljer i de olika länderna avseende stomaterial, hur man mäter 

framgång på tävling, sportens struktur i det landet, skillnader i ridning mellan länder osv. Skillnaderna 

gör att hingstar kan passa olika bra i olika länder och därmed rankas olika.  

Vid workshopen fick deltagarna välja grupp utifrån hur det låg till med avelsvärdering i deras egen 

stambok. Detta för att få så konstruktiva diskussioner som möjligt och för att kunna hitta 

gemensamma lösningar på liknande problem. Föreläsarna från seminarierna fungerade som 

”supervisors” och ledde diskussionen samt kunde svara på allehanda frågor. I en av grupperna 
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samlades de stamböcker som redan har egna avelsvärdeberäkningar och som därmed kan vara med i 

projektets första fas. I den gruppen ingår SWB.  

Arbetet går nu vidare genom att sammanställa detaljerad information om de intresserade ländernas 

avelsvärderingssystem och utifrån det ta fram en projektplan och prislapp på arbetet. WBFSH 

behöver också titta på en samarbetsmodell. Arbetet kommer även närmast framöver att ledas av 

arbetsgruppen CIGA.  

Forum on stallion semen traceability 
Forumet hade anordnats efter önskemål från de större hingstägare/seminstationer som stod bakom 

den skrivelse som gick ut till WBFSHs medlemmar tidigare i höst. Man upplever det problematiskt att 

det genom att använda ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) går att göra massor av avkommor från 

en såld dos sperma och därmed ”slippa” betala för mer än ett föl. Om alla avkommorna registreras i 

samma system skulle det inte vara möjligt att dölja eventuella ”extra” avkommor, såvida ägaren till 

dem vill registrera sitt föl med känd härstamning. Hingstägarna vill använda registret för att kunna 

inkräva betalning från de som får föl efter deras hingst. Inga beslut togs och inga löften gavs. Flera 

deltagare tyckte inte att det är stamböckernas ansvar att vara ”mellanhand” i transaktionen mellan 

spermaförsäljare och -köpare. Samtidigt skulle ett centralt register underlätta i uppföljningen av 

avkommor efter hingstar på mer än ett sätt. WBFSHs styrelse tog med sig frågan och fortsättning 

följer.  

Årsmöte 

Rapport från WBFSHs olika underavdeningar 
• WBFSH har en tid arbetat för att få till bilaterala avtal mellan sina medlemsstamböcker och FEI 

avseende datautbyte. Det syftar till att förbättra registreringen av hästar i FEI-databasen med 
korrekt härstamnings och uppfödarinformation samt att ge stamböckerna tillgång till de 
internationella tävlingsresultaten för hästar från deras egen stambok. Bilaterala avtal mellan FEI 
och tre av WBFSHs medlemstamböcker (Tyskland, Belgien, Frankrike) har nu skrivits. Tanken är att 
andra stamböcker kan använda samma avtal för att sluta egna bilaterala avtal med FEI. SWB har 
anmält intresse för att komma med i processen så snart som möjligt.  

• WBFSH har tagit med sig kritiken mot att uppfödarna inte uppmärksammades vid UVM i dressyr. 
Orsaken sägs vara att ett nytt FEI procedurprotokoll tillämpades vid årets UVM och uppfödarna 
hade förbisetts i detta. WBFSH ser allvarligt på frågan och kommer att ta upp detta vid nästa möte 
med FEI.   

• Tidningen Breeding News har under året tillgängliggjorts för medlemsstamböckernas medlemmar 
på bred front.  

• WBFSH har inlett samarbete med företaget Equis (Horse Link) för att kunna erbjuda prisvärda 
databaslösningar till mindre stamböcker utan egen IT-kompetens eller resurser. Stamböcker som 
är intresserade av att nappa på erbjudandet ska kontakta Chris Gould eller Edward Kendall som är 
ansvariga för interna samarbetsfrågor i WBFSHs styrelse.   

• Fokus ligger nu på att komma vidare med projektet Internationella avelsvärden. WBFSHs 
arbetsgrupp CIGA har fått i uppdrag att ta projektet vidare till en mer konkret nivå. Det är tydligt 
att extern finansiering kommer att behövas och styrelsen kommer att arbeta med frågan under 
kommande år.  

• En ny medlemsstambok har godkänts av styrelsen (America Trakehner) och en ansökan 
ratificierades av årsmötet (Spanska anglo-arab-förbundet). 
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Val av ledamöter till WBFSHs styrelse 
Jan Pedersen (ordf, DWB) och Stephan Kelchtermans (BWP) var uppe för omval. Båda valdes om för 

en ny mandatperiod på 3 år.  

 

Motioner 
Fyra motioner från WBFSHs styrelse avseende stadgeändringar förelåg. Samtliga kunde godkännas, 

endast med tillägg eller modifikation som i huvudsak inte ändrade motionernas ursprungliga syfte 

och innebörd.  

Motion 1:  

Innebär ett förtydligande avseende att WBFSHs medlemmar förbinder sig att erkänna 

ursprungsstambok och identifikationsdokument utfärdade av andra WBFSH-medlemmar.  

Om det upptäcks att dubbla pass har utfärdats ska det rapporteras till WBFSH.   

Motion 2: 

Innebär att det blir obligatorisk att skicka in den årliga medlemsrapporten i tid, inklusive antal 

grundregistrerade föl.  Om så inte görs kommer disciplinära åtgärder att vidtas mot berörda 

medlemsstamböcker.  

Motion 3 

Innebar en ny fördelning av röster per stambok. Det nya förslaget innebär att varje stambok ska ha 

minst en hel röst. Övriga röster fördelas utifrån hur många grundregistrerade föl stamboken har per 

år i genomsnitt under de senaste tre åren enligt:  

1-100 föl: 1 röst  

101 to 250 föl: 2 röster 

251 to 500 föl: 3 röster 

501 to 1000 föl: 4 röster 

1001 to 2000 föl: 5 röster 

2001 to 4000 föl: 6 röster 

4001 to 8000 föl: 7 röster 

Över 8000 föl: 8 röster 

En medlem som inte skickat in den årliga medlemsrapporten med exakt antal grundregistrerade föl 

registrerade under de senaste tre åren ska inte få rösta. 

Motion 4: 

Att rösta via ombud. Eftersom tillåten röstning via ombud kan uppmuntra medlemsstamböcker att 

inte delta vid årsmötet, utan att de förlorar sin möjlighet att rösta finner styrelsen att det är viktigt 

att fortsätta tillåta röstning via ombud. Att rösta via ombud ska endast vara tillåtet avseende 

motioner, val till WBFSHs styrelse och övriga poster som publicerats i god tid innan årsmötet. Att 

rösta via ombud ska inte vara möjligt avseende förslag som uppkommer under pågående årsmöte. 

Förslaget innebär följaktligen att en representant för en stambok ska kunna rösta för sin egen 

stambok samt ytterligare två medlemsstamböcker vilka givit skriftlig fullmakt åt representanten att 

rösta för deras räkning. En nationell paraplyorganisation för WBFSH-medlemmar har rätt att rösta för 

maximalt tre av sina nationella medlemmar. 

 

2020 års WBFSH-konferens och årsmöte 
Kommer att hållas i Dresden 11-14 oktober. 

 

Rapport från International Young Breeders.  
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Wendy Conlon från Irland rapporterade från International Young Breeders årsmöte.  

• Man kommer att höja medlemsavgiften för stamböckerna från 20 € till 50€. Medemsavgiften 
kommer att debiteras samtidigt som medlemsavgiften för stamböckerna i WBFSH.  

• Man vill inkludera linjär beskrivning i de internationella tävlingarna för young breeders, men det 
är svårt eftersom alla stamböcker har olika bedömningsprotokoll och egenskaper på protokollen. 
Man har även olika medelvärden för olika egenskaper i olika stamböcker, så det är svårt att hitta 
en internationell standard. Det som är en Lång häst i Holland är inte nödvändigtvis det i Holland 
osv.  

• Nästa mästerskap blir i Holland (KWPN) 

Rapport från EAAP Horse commission  
EAAP står för European Association for Animal Production och är en organisation för samordning av 

forskning på produktionsdjurområdet, dit hästar räknas, i alla fall i forskningssamanhang. De 

genomför varje år en stor forskningskonferens. Kathrin Stock från VIT i Tyskland är vice ordförande i 

EAAPs Horse commission och rapporterade från den årliga konferensen som i år avhölls i Gent, 

Belgien. Här är några av ämnena som rapporterades och diskuterades vid EAAP-konferensen. 

Utmaningarna med klimatfrågorna. Även i hästbranchen kan man bli bättre ur klimatsynpunkt.  

Hur kan reaktivitet hos hästar mätas och förutsägas och hur påverkar reaktivitet inlärning?  

Analys av ögontemperatur som mått på ansträngning och stress. Verkar finnas en ärftlig effekt på 

detta med en arvbarhet på ca 0,2 

Användandet av 3D mätningar för att definiera och analysera exteriör och hoppegenskaper.  

Översyn av reproduktionsteknologier på hästområdet. (K. Smits Belgium) 

Importance of högkvalitativa databassystem vid studier av arvbara egenskaper hos häst. Studien 

visade bl.a. att WFFS-bärar-hingstar hade lite mindre andel födda föl än icke bärare i Tyskland. Dark 

Ronald xx och hans far Bay Ronald xx finns i stamtavlan på alla WFFS-drabbade/bärare man hittills 

hittat i Tyskland. 

 

 


