
Motion till Sveriges Shetlands sällskap årsmöte 2018 och lokala föreningar.           Mullsjö   180105 

 

1. Motion gällande olika färgers benämning. 

2 Anledning: 

I SSS webstambok används benämningen blåögd gräddvit, blåögd gräddvit black och blåögd gräddvit 

skäck, trots att benämningen innebär registrering av flera olika sorters färger under en och samma 

grundfärg. 

3 Problemet: 

Om man registrerar en häst som blåögd gräddvit fast den har brunt eller svart som grundfärg, så kan 

det bli en hel del överraskningar då man avlar på den samme. 

T ex om fadern är perlino (i Sverige benämnd blåögd gräddvit) och modern är fux, då borde enligt SSS 

färgbenämning avkomman bli 100 % isabell. Men i själva verket ser det ut så här: 

65,63% blir gulbruna, 25,00 % blir isabell och 9,38 % blir gulsvarta. 

Om fadern är en smokey cream och modern isabell, så borde avkomman enligt SSS färgbenämning bli 

75% blåögd gräddvit och 25% isabell. Men i själva verket så ser det ut så här: 

18,75% blir perlino, 18,75% blir gulbruna, 18,75% blir smokey cream, 18,75% blir gulsvarta, men bara 

12,50 % blir cremello eller isabell 

Mot bakgrund av detta så föreslår vi att färgerna cremello, perlino samt smokey cream skall kunna 

fås inskrivet i passet och i webstamboken OM det finns verifierat från laboratorium. 

 

Beslut som önskas att årsmötet bifaller: 

Att använda färgbenämningen Blåögd gräddvit, tillsammansmed den rätta ”grundfärgen”, dvs 

cremello (med rött som grundfärg), perlino (med brunt som grundfärg) och Smokey cream (med 

svart som grundfärg) om det finns styrkt från laboratorium och därmed kan anges i 

webstamboken. 

 

4 Tid för genomförande av förändring : 

Förändring ska vara genomförd till december 2018 . 

5 Protokollförare av årsmötesförhandlingarna skall använda motionens fulla skrivning i protokollet. 
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