
Referat ISPC møde i Hamborg, april 2018 

 
Der var repræsentanter fra Tyskland, Holland, Polen, Frankrig, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, 

Finland og Østrig. 

 

Der var en runde om siden sidst fra alle forbundene. I de fleste lande var der tegn på begyndende 

optimisme blandt avlerne at det var blevet lidt nemmere at sælge ponyer. 

Ny forordning fra EU, som pointerer at en pony kun kan have èt hestepas. Hvis fx. en dansk pony får 
lavet pas i udlandet, skal denne myndighed have tilladelse til at udstede pas i DK. 
 

Vi orienterede om det kommende internationale show i Danmark. Rygterne om den noget stramme 

danske fortolkning af EU's transportforordning var nået Europa rundt, og det blev der brugt en del tid 

på. Vi orienterede også om herpes udbruddet, som i øvrigt også fandtes i Frankrig og Tyskland. 

Foreslag om at alle ISPC landene dna tester samtlige føl, så føllene først registreres, når dna ligger klar. 
Punktet tages op igen på et senere møde. 
 

Den fælles dyrlægekontrol af de kårede hingste blev taget op, og englænderne ville tage hjem og finde 

de oprindelige kommentarer til skemaet, som dyrlægerne udfylder. 

 

Fortolkning af definitionen på en renavlet shetlandspony blev endnu engang taget op. Fokus var især 

på Tyskland, som er det sidst ankomne ISPC land. Vi kan kun anbefale vores medlemmer at være 

meget omhyggelige med at tjekke stamtavler, når de indkøber dyr i udlandet og især Tyskland. 

Franskmændene var gået i gang med at rydde op, idet de havde fundet shetlandsponyer med andet 

blod i deres hovedstambog. De havde dog ikke tjekket for tastefejl. 

 

Vi diskuterede Sceleton atavism, dværgvækst. Det findes i alle racer, og spørgsmålet er, hvordan 

avlsforbundene forholder sig ansvarligt til det. Svenskerne var begyndt at diskutere muligheden for en 

tvungen test af samtlige kårede hingste, hvor det så vil være op til de enkelte hoppeejere at teste 

deres dyr. På den måde vil man ad åre kunne lave en registrering af de dyr, som bærer egenskaben. 

Andre mente, at netop dværgvækst kan jo ses ved fødsel. Hovedproblemet er nok, at det i bl.a. 

Storbritannien er blevet populært at eje de meget små dværgshetlandsponyer. 

Ponyer med asymmetriske hoved blev også diskuteret. Det blev aftalt, at moderstambogen skulle hjem 

i arkiverne og lede efter gamle dokumenter om emnet. Det tages op igen til næste år. 

 

Øjenproblemer hos ponyer med sølvgen blev ligeledes debatteret. Først og fremmest gik diskussionen 

på om farven hører til shetlandsponyen, eller den er resultatet af fremmed blod avlet ind i 

shetlandsponyer. Dernæst gik diskussionen på hvorledes ansvarlige avlsforeninger forholder sig røde 

pony med sølvgen - altså ponyer, hvor sølvgenet ikke ses, men bæres. Det tages også op på næste 

møde. 

 

Næste internationale show bliver i Frankrig 2020. 

 



Næste ISPC møde bliver i august på Shetland. 


