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1. SYFTET MED AVELSVÄRDERING AV STON 

Avelsvärdering av ston syftar till att främja kvalitet och utveckling av Svensk Ridponny. Den genomförs 

med hjälp av individprövning och avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av ston i 

relation till uppsatta produktions- och avelsmål. Resultat från avelsvärdering skapar dessutom 

underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn. 

 

 

2. AVELSVÄRDERING AV STON OCH UNGHÄSTAR 

Avelsvärdegrundande bedömningar för ston och unghästar i Svensk Ridponnyavel är 3-årstest, 

unghästtest, Ridhästtest, Kvalitetsbedömning, utställningar samt premieringar. 

Bedömningen ska vara officiell och genomförd enligt gällande bedömningsreglemente och med av 

ASRP godkända domare. För att resultat ska tillgodoräknas hästen, gäller att bedömningar i Sverige är 

enligt Svensk Ridponnys rasstandard. 

Individvärdering av ston omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd samt prestationer. 

Avkommevärdering av ston grundas på avkommors verifierade resultat i avelsvärderande utställning, 

premieringar, 3-årstest, unghästtest, kvalitetsbedömning, ridhästtest, officiell tävling samt 

avelsverksamhet. 

 

2.2 Hälsotillstånd 

Alla avelsdjur skall uppfylla kraven enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete 

djurskyddslagen (SJVFS 2018:1192 2:a kapitlet paragraf 11). Vid misstanke om nedärvning av defekter 

skall avelsvärderingsnämnden eller premieringsförrättaren före beslut remittera ärendet till ASRP. 

För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning eller dna-test krävas.   

 

2.3 Mätning 

I samband med visning ska hästen mätas och identiteten ska kontrolleras mot hästens pass. Officiellt 

mätintyg gäller. Om inte officiellt mätintyg finns ska ponnyn mätas vid visningstillfället 

 

2.4 Avelsvärderingsbevis och avelsvärderingsbeslut 

Ett avelsvärderingsbevis skall utfärdas av ASRP och innehålla följande uppgifter. 

- identitetsnummer 

- namn 

- ras 

- härstamning 

- uppfödare 



- nuvarande ägare 

- resultat av exteriörbedömning 

- mått i förekommande fall 

- prestationer i förekommande fall 

- hälsotillstånd 

- nedärvning av defekter i förekommande fall 

- resultat från avkommeprövning i förekommande fall 

- sammanfattande avelsvärde – kvalitetsklass 

 

Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och/eller avkommeprövningen samt 

avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd stoägare omgående efter beslutet. Beslutet 

skall innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked om hur överklagande till SH:s 

besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om avelsvärdering fattats. En kopia av 

avelsvärderingsbevis/avelsvärderingsbeslut gällande stambokföring av sto skall arkiveras i ASRPs arkiv. 

 

 

3.  VISNINGSBERÄTTIGADE HÄSTAR 

Avelsvärderande bedömningar och övriga avelsbefrämjande aktiviteter för ston och unghästar 

anordnade av ASRP, SPAF, SWB och/eller SH är öppna för hästar som är införda i ASRP:s 

grundstamboks huvudavsnitt eller bilaga. Importerad häst skall, för att vara visningsberättigad, vara 

tilläggsregistrerad av ASRP. Sto infört i ASRP:s bilaga kan om hon har två leds erkänd godkänd 

härstamning visas för förbok. Sto infört i förbok ger tillsammans med godkänd hingst avkomma som 

kan införas i ASRP:s riksstambok. 

 

4. INDIVIDPRÖVNING AV STON 

Exteriörbedömning sker enligt 50- eller 60-poängsskalan, ston över 15 års ålder kan bedömas utan 

poängsättning. 

 

4.1 bedömningsgrupper 

- typ 

- huvud, hals, bål 

- extremiteter samt rörelsernas korrekthet, 

- rörelsemekanik i skritt, 

- rörelsemekanik i trav, 

- ev rörelsemekanik i galopp, 



- ev hoppning (lös- eller uppsutten). 

Omdömet om hästen skall uttryckas med poäng i skalan 1-10 med möjlighet att använda halvpoäng 

för varje bedömningsgrupp samt skriftligt omdöme 

Häst som erhållit delpoäng under 5 skall tilldelas klassen "Kasserad. I samband med 

exteriörbedömningen skall en bedömning av hälsotillståndet göras. Bedömningen skall omfatta 

allmän sundhet. 

 

4.2 Poängskalor och klassindelning vid exteriörbedömning 

Exteriörbedömning ske enligt 50- eller 60-poängsskalan. 

Varje bedömningsmoment betygsätts med 1-10 poäng. 

 

Kvalitetsklass 50-poängsskala 60-poängsskala 

I  38-50 poäng 

II 35-37 poäng 

III 30-34 poäng 

Kass < 29 

Kvalitetsklass 60-poängsskala 

I 45-60 poäng 

II 42-44 poäng 

III 41 poäng 

Kasserad under 40 poäng 

 

4.3 Avelsdiplom 

Utdelas till sto som vid officiell utställning (50-poängskala) vid 3 års ålder erhållit minst 40 poäng 

exteriört med ingen delpoäng under 7, eller sto som har utmärkelse i hoppning eller gångarter på 3-

årstest. Stoet ska vara grundstambokfört i ASRP huvudavsnitt. 

Diplombelönad häst tilldelas blå-gul rosett. 

 

 

5. AVELSVÄRDEKLASSER FÖR STON 

Efter individuell avelsvärdering ska stambokfört sto tilldelas antingen avelsvärdeklass B, AB eller AB+. 

Efter avkommeprövning kan riksstambokfört sto tilldelas avelsvärdeklass A, ELIT eller SUPERELIT. 

 



Avelsvärdeklass B 

Härstamning införd i GI, GII eller GIII 

Ett sto tilldelas avelsvärdeklass B om följande villkor är uppfyllda. 

• stoet är grundstamboksfört i ASRP huvudavsnitt 

• om stoet är högst 15 år skall lägst 35 poäng exteriört, ingen delpoäng under 5 på 50- 

poängsskalan, alternativt 42 poäng och ingen delpoäng under 5 på 60- 

poängsskalan ha uppnåtts vid premieringstillfället. Äldre ston skall bedömas vara 

av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid bedömningstillfället. 

 

Avelsvärdeklass AB 

Stoet uppfyller kraven för B och uppfyller något av följande villkor: 

• erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter eller 8.0poäng i hoppning vid regional 

kvalitetsbedömning. 

• tagit poäng i officiell tävling. Hoppning: Lätt A, Dressyr Lätt A eller Fälttävlan Msv. 

• ha placeringar i körtävlingar nationell klass. 

Avelsvärdeklass AB+ 

Stoet uppfyller kraven för B och uppfyller något av följande villkor: 

• varit placerad (mer än en gång) i officiell nationell tävling. Hoppning: Msv B; 

Dressyr Msv (FEI lag och/eller mästerskaps-program för ponnyryttare); Fälttävlan 

Msv A 

• varit placerad i körtävling internationell nivå. 

 

Höjning av avelsvärdeklass 

Ansökan om höjning av avelsvärdebokstav med fullständig och styrkt avkomme- och meritförteckning 

skickas till ASRP. 

 

Avelsvärdebokstav A 

Stoet skall uppfylla kraven för avelsvärdeklass B samt 

- ha lämnat minst fem registrerade avkommor. 

- stoet skall uppnå minst 110 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 30 poäng. 

 

Avelsvärdebokstav ELIT (utdelas även postumt så länge avkomma finns i livet) 



ELIT kan endast utdelas till sto som lämnat både exteriör och prestationsmeriterad avkomma. 

Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdebokstav A samt: 

- ha minst fem registrerade avkommor 

- stoet skall uppnå minst 180 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 30 

poäng och en avkomma med minst 40 

 

Avelsvärdebokstav SUPERELIT (utdelas även postumt så länge avkomma finns i livet) 

SUPERELIT kan endast utdelas till sto som lämnat både exteriör och prestationsmeriterad avkomma. 

Stoet ska uppfylla kraven för avelsvärdebokstav ELIT samt: 

- stoet skall uppnå minst 240 avkommepoäng, varav minst fyra avkommor med lägst 30 poäng samt 

minst en avkomma med lägst 50 poäng 

  

Poängskala - avkommepoäng 

Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Poänggivande 

avkomma ska vara registrerad i ASRP eller i motsvarande utländsk organisation och 

fallna efter en godkänd hingst av ASRP erkänd ras. Annan avkomma kan utgöra extra 

merit. 

 

10 poäng 

 •  inrapporterat levande föl berättigat till införande i grundstambokfört i ASRP eller i motsvarande 

utländsk organisation. 

 

20 poäng 

 • vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng på 50-poängsskalan alternativt 45 

 poäng på 60-poängsskalan vid avelsvärdegrundande evenemang 

 • ridskolehäst som förtjänstfullt deltagit i regelbunden lektionsverksamhet i 

 minst 5 år verifierat genom intyg av ridskolechef 

 • riksstambokfört sto 

 • varit placerad i officiell LB dressyr på eller motsvarande 

 • varit placerad i officiell LB hoppning eller motsvarande 

 • varit placerad i officiell P80 fälttävlan eller motsvarande 

 • erhållit lägst 7.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional 



 kvalitetsbedömning 

 • erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest 

 

30 poäng 

 • sto som erhållit avelsdiplom 

 • erhållit utmärkelse som hopp- eller  dressyrtalang vid regionalt 3-årstes/unghästtest 

• erhållit utmärkelsen vid regional kvalitetsbedömning/ridhästtest 

 • varit placerad i officiell LA dressyr eller motsvarande 

 • varit placerad i officiell LA hoppning eller motsvarande 

 • varit placerad i officiell P90 fälttävlan eller motsvarande 

 • varit placerad i officiell galopp, we (LA nivå), distans eller körtävling i lägst nationell 

 mästerskapsklass 

 • erhållit minst två guldplaketter från två olika domare vid lägst ett års ålder vid 

avelsvärderingsgrundande bedömningstillfällen 

● varit placerad på Ridsportförbundets ungponny-SM 

 

40 poäng 

• varit placerad i MSVB hoppning eller motsvarande 

 • varit placerad i FEI inledande program dressyr på officiell tävling eller motsvarande 

 • varit placerad i CCNP fälttävlan eller motsvarande 

● Grundpremierad hingst 

 

50 poäng 

• A-premierat sto 

 • godkänd hingst, vilken tilldelats värdet premierad 

 • varit placerad i MSVA hoppning eller dressyr på officiell tävling eller motsvarande 

 • varit placerad i FEI individuella mästerskapsprogram dressyr på officiell tävling eller motsvarande 

 ● varit placerad i CCIP fälttävlan eller motsvarande 

 

60 poäng 

• godkänd hingst, vilken tilldelats värdet prestationspremierad 

● Varit placerad i svenskt mästerskap i hoppning , dressyr eller fälttävlan (ej ungponnysm) 



  

70 poäng 

• ELIT-premierat sto 

 • A-premierad hingst 

● Varit placerad i internationell mästerskapsklass i dressyr, hoppning eller fälttävlan 

 

80 poäng 

 • ELIT-premierad hingst 

  

 

6. UNGHÄSTBEDÖMNINGAR 

För i ASRPs grundstambok intagna hästar är 3-årstest unghästtest, ridhästtest och kvalitetsbedömning 

avelsvärderande, dvs. resultaten är officiella, arkiveras och ligger till grund vid individ- och 

avkommevärdering prövning bedömning av 1-2 åriga hästar är också officiell förrättning med de krav 

som följer därmed, fölbedömning är dock ej officiell och därför används resultaten i nuläget ej för 

avelsvärdering. 

Utmärkelse tilldelas häst som vid treårstest eller unghästtest erhållit poäng enligt följande: 

Utmärkelse hopptalang: lägst 47 poäng totalt, ingen delpoäng under 7 (av de i slupoängen ingående 

betygen), lägst 8 i båda hoppbetygen. 

Utmärkelse gångartstalang:  lägst 47 poäng totalt, ingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen 

ingående betygen), lägst 8 i två av gångartsbetygen. 

Utmärkelse tilldelas fyra- eller femåring enligt följande: 

Utmärkelse tilldelas 4-årig ponny med totalt minst 7,5 i slutpoäng i hoppning, de båda hoppbetygen 

ska vara minst 8 samt iingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen ingående betygen dvs. tas ej 

hänsyn till betygen från de uppsuttna gångarterna för hopphästen) och 7,5 i slutpoäng i gångarter, 

minst ett av de uppsuttna gångartsbetygen ska vara 8 samt iingen delpoäng under 7 (av de i 

slutpoängen ingående betygen dvs. tas ingen hänsyn till hoppbetygen för gångartshästen) 

5-åriga ponnyer erhåller utmärkelse om slutpoäng minst 7,5 allround, ingen delpoäng under 7. 

 

 

7.  ÅRGÅNGSCHAMPIONAT 

ASRP arrangerar årligen genom/med officiella samarbetspartners riksfinal för 3-åringar i gångarter 

och löshoppning, riksfinal för 4-åringar i gångarter och hoppning samt championat för 5- resp. 6-

åringar i dressyr och hoppning. Årgångschampionaten är officiella 

 



 

8. UTSTÄLLNINGAR 

ASRP arrangerar årligen utställningar med flera klasser. Särskilda regelverk för riksutställningar finns. 

En utställning är avelsvärdesgrundande om domaren som dömer är berättigad att döma Svensk 

ridponny och bedömer hästen enligt ASRP:s rasstandard. 

 

9. ÖVERKLAGAN AV AVELSVÄRDERINGSBESLUT, DISPENS 

Ett beslut om avelsvärdesklass får överklagas av den som beslutet angår. 

Ett beslut överklagas skriftligt till SH:s besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden 

ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de 

omständigheter han åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall 

vara SH tillhanda inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Inom 

SH remitteras överklagan för yttrande till berörd premieringsförrättare och till ASRP, 

samt vid behov även yttrande från veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. SH:s 

besvärsnämnds beslut skall grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad i 

övrigt framkommit i ärendet. SH:s besvärsnämnd är ASRPs sista beslutande instans i 

överklagningsärenden. Klaganden eller annan berörd skall underrättas om innehållet i 

nämndens beslut och om hur detta ev kan överklagas till Statens Jordbruksverk. 

Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till SH inkomna 

remissyttranden. SH:s besvärsnämnds beslut kan överklagas hos SJV i de delar som 

berör Plan & Riktlinjer. I övrigt kan beslut endast överklagas hos SH:s 

besvärsnämnd. 

Dispensansökan 

Dispensansökan kan göras i samband med ansökan om stamboksföring eller höjningar om särskild 

anledning föreligger. Hästägare har möjlighet att ansöka om dispens från regler enligt detta 

reglemente. Ansökan ska skickas till ASRP styrelse. 

 

10. JÄV 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 gäller vid avelsvärdering av ston och 

bedömning av unghästar. 

Förvaltningslagens regler beträffande jäv: 

”11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig 



1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller 

någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig 

nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, 

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning 

av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet 

och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga 

handläggningen av ett ärende som rör saken, 

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som 

inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. 

Exempelvis föreligger jäv då: 

• Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn eller 

syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad. 

• Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor. 

• Domare anser sig själv jävig. 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall 

självmant ge det till känna." 

 


