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2010-09-15  
   
Jordbruksverket  
Att. David Slottner  
551 82 Jönköping  
   
   
Angående Arabhäst Registratur (ARAB) AB.  
   
Jag läste Ystads Allehandas intervju med dig angående problemen med arabhästregistraturen.  
Det är bra att du har noterat diskrimineringen av de hästägare som inte vill hjälpa upp föreningen 
SAHF:s dåliga ekonomi med årliga medlemsavgifter.  
Det finns inga juridiska kopplingar mellan SAHF och ARAB.  
Beslutet att vi hästägare skall sponsra SAHF är ogiltigt eftersom ARAB:s styrelse är jävig och 
därmed inte beslutför i frågor som berör SAHF, t ex den nu aktuella prislistan.  
   
ARAB:s styrelses särbehandling av oss hästägare är dock ingen ny företeelse.  
Ju mer kritisk till nuvarande ledning desto sämre service.  
Detta har pågått sedan nuvarande ordförande tillträdde 2004.  
Det har under åren inte blivit bättre vare sig när det gäller kompetens eller service.  
   
Jag har nyligen erhållit hingsten Wadim (PL):s pass, se bilaga.  
Ibland skriver registraturen namnet med och ibland utan nationssymbol. Det skall efter beslut i 
WAHO alltid vara nationssymbol med i namnet på utländska hästar.  
Men det mesta verkar vara oklart på nuvarande kontor vilket framgår bl a av sidan 5 i passet (sid 6 
i bilagan) där födelseorten anges till Onsala för den i Polen födda hingsten som där även anges 
utan sin nationssymbol.  
   
Jag väntar sedan ett par månader på hingsten Portmers handlingar.  
Det går långsamt – åtminstone för vårt och vissa andra uppenbart särbehandlade stuterier.  
Det är inte lönt för mig att fråga ARAB:s kontor så SLU fick min förfrågan.  
Som framgår av bilagda e-postmeddelande från SLU var DNA-testen för Portmer klar och sänd 
till ARAB 30/6 2010. Allt är betalt sedan tidigare men ännu har inte någon handling erhållits från 
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ARAB.  
   
Det är inte bara uppfödare och hästägare som diskrimineras.  
Det går ut över vår hästras, allt fler i hästsverige har noterat den misskötta arabhästregistraturen 
samt dess underligt höga priser och saknar därmed förtroende för dess ledning varför de hellre 
väljer att satsa på hästar av annan ras.  
Som Blommeröd befarade redan 2005, se bilaga, sprids detta misstroende även utomlands, vilket 
försvårar/diskriminerar exportinriktade arabhäststuteriers affärsmöjligheter.  
   
Du/SJV har konstaterat att arabhästägare utsätts för diskriminering, något som är i strid med SJV:s 
föreskrifter och EU:s direktiv.  
Tyvärr måste vi arabhästuppfödare, efter alla framförda nonchalerade klagomål, konstatera att 
SJV genom sin passivitet accepterar och deltar i diskrimineringen av vår hästras.  
   
Det är emellertid mer än ekonomin och registret som vanvårdats.  
Eftersom det är så svårt att få kontakt med ARAB:s kontor får man bege sig dit för att få något 
gjort.  
Det gjorde jag och min man återigen den 22/2 i år, denna gång för att få fart på hanteringen av 
Wadim (PL):s importhandlingar.  
   
Vi fann då den tidigare ordinarie registratorn TJ, sittande bland en massa flyttkartonger i ett stort 
konferensrum.  
Det visade sig att han gått tillbaka till arbetet vid årsskiftet, men inte tillåtits arbeta i verksamheten 
utan placerats i ett tomt konferensrum avskilt från ARAB:s kontor, utan tillgång till ARAB:s 
datorer och utan varken telefon eller fax.  
Flyttkartongerna visar sig innehålla de stamböcker och annat material som hämtades från kontoret 
i Staffanstorp hösten 2004 och som nuvarande ledning då dumpade i ett stall i Svedala.  
   
Som skäl till flytten från Staffanstorp till Malmö hösten 2004 angav nuvarande ledning 
hästägarnas behov av att kunna åka tåg till ARAB:s kontor och där studera svenska och utländska 
stamböcker.  
Som det mesta nuvarande ledning sagt var således även det en lögn.  
Stamböckerna lät nämligen ledningen ligga oskyddade i ett stall i över 5 år tills man vid TJs 
återkomst fann det lämpligt att låta TJ gå igenom lådorna.  
Hade inte tidigare registratorn återkommit efter sin sjukskrivning hade de troligen legat där 
fortfarande.  
   
Nuvarande ledning vet alltså inget om vad deras föregångare gjort, vilken information och historik 
som samlats mellan 1968 och 2004 till gagn för arabhästintressenter och uppenbarligen bryr de sig 
inte det minsta heller.  
Deras agerande är en kränkning av alla tidigare i verksamheten verksamma personer.  
   
Claes Lewenhaupt, Svenska Arabhästföreningens förste ordförande och den första registratorn 
samt initiativtagare till WAHO samlade under sitt liv en mängd material som hans dödsbo 
lämnade till ARAB som gåva.  
Claes Lewenhaupts gåva liksom Blommeröds till ARAB överlämnade stamböcker samt 
stamböcker från WAHO:s medlemsländer m.m. fanns att skåda bland muslortar, spindelväv, 
damm och mögel i en hög med fuktskadade kartonger.  
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Jag bifogar några foton, se bilaga ”arkivvård” som visar att nuvarande lednings arkivvård består i 
att förstöra dokument och information av historisk betydelse genom vårdslös och meningslös 
förvaring utanför verksamheten.  
   
Bland foton av eländet finns även ett foto av ordinarie registrator som mot allt sunt förnuft och i 
strid med MBL i tre månader tvingades sitta sysslolös i ett konferensrum medan tvivelaktiga 
registreringar samtidigt genererades i ARAB:s kontorsrum med ev. hjälp av ARAB:s nuvarande 
registrator bosatt i Linköping.  
   
I stället för att återkommande personal efter sin långa sjukskrivning orsakad av nuvarande ledning 
fick ta tag i problemen på registraturen, rätta fel i register och förbättra servicen så fortsatte 
således mobbingen.  
   
När försöket att mobba bort ordinarie personal inte lyckats efter tre månader valde styrelsen den 
dyraste och dummaste varianten i stället för att säga upp vikarien.  
   
Kostnaden för styrelsens mobbing av ordinarie personal i tre månader och det därefter uppgjorda 
avgångsvederlaget försöker nuvarande styrelse, trots sitt personliga ansvar, få oss hästägare att 
betala genom drastiska avgiftshöjningar där prishöjningen går rakt ner i den ficka som lånat ut 
pengar till avgångsvederlaget.  
   
ARAB:s nuvarande styrelse vet att de agerar under personligt ansvar, de vet vad MBL är, de vet 
vad jäv är och känner även till SJV:s föreskrifter och regler mot diskriminering men bryr sig ej om 
någotdera.  
Personligt ansvar innebär att de skall själv betala kostnader som det inte finns pengar till.  
Om de genererar dyra och onödiga kostnader så får det stå för dem – hästägarna skall enligt SJV:s 
föreskrifter erhålla en kostnadseffektiv administration och det är därmed SJV:s sak att se till att 
det blir så.  
Likaså får inte hästägare diskrimineras för att de inte vill tillhöra en förening som inte har med 
registraturen att göra.  
   
Om SJV fortsätter att acceptera detta blir konsekvensen att var och en i den svenska hästvärlden 
måste inse att verkets föreskrifter saknar betydelse i fråga om att efterleva EU:s direktiv.  
Konsekvensen blir även att arabhästaveln i Sverige utarmas, något som redan har påbörjats.  
   
Förhoppningsvis bestämmer SJV sig nu för att ta sitt ansvar och värna om hästrasen i stället för att 
skydda de personer som i flera år visat sin oförmåga att sköta registraturen.  
   
Som jag ser det är lösningen att registreringen snarast flyttas till SH.  
   
Hälsningar  
   
Helene Ulvegärde  
Onsala Arabians  
   
Bilagor:  
   
Utdrag ur tidigare skrivelser från Onsala och Blommeröd  
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Utdrag ur Wadim (PL):s pass  
e-postmeddelande från SLU  
Arkivvård   
   
Bilderna i bilaga Arkivvård visar:  

1. Några av flyttkartongerna  
2. Stamböcker från England, Sverige och något arabland  
3. Möglig pärm med regler för registrering  
4. Mögelskadad gåva från Blommeröd  
5. Fuktskadade böcker från SH  
6. Amerikanska registraturens mögelskadade stamböcker  
7. Gåva från Claes Lewenhaupts dödsbo draperad i spindelväv  
8. Vattenskadat arkivexemplar av äldre medlemsutskick  
9. Vattenskadat arkivexemplar av utställningsresultat  

10. Registrator TJ i ”arbete” 
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Från: 

Till: 

Kopia: 

fredag 27 augusti 2010 14:12 SV: DNA
"Charlotte Grundel" <Charlotte.Grundel@hgen.slu.se>

"helene.ulvegarde@yahoo.se" <helene.ulvegarde@yahoo.se>

"hgenlab@hgen.slu.se" <hgenlab@hgen.slu.se>

Hej! 
  
Portmer 277/00 är klar och resultat är skickat 30 juni-10. Kontakta ARAB och fråga dem. 
  
Mvh 
Charlotte Grundel 
  
********************************** 
Charlotte Grundel 
Hgenlab 
SLU 
Husdjursgenetik 
Box 7023 
750 07 Uppsala 
Tel: 018-67 28 04 må-fre kl.8-9, 12-13 
www.hgenlab@hgen.slu.se 
  
********************************* 
  
  
Från: owner-hgenlab@mail1.slu.se [mailto:owner-hgenlab@mail1.slu.se] För Sofia Mikko 
Skickat: den 27 augusti 2010 13:58 
Till: hgenlab@hgen.slu.se 
Ämne: FW: DNA 
  
  
  
From: Helene Ulvegärde [mailto:helene.ulvegarde@yahoo.se]  
Sent: den 27 augusti 2010 13:39 
To: Sofia Mikko 
Subject: DNA 
  

  

Sofia, 
när blir eller blev Portmers DNA-test klar?
Han har FA 277/00. 
  
Med vänlig hälsning 
Helene Ulvegärde 
Onsala Arabians 
  
  

Page 1 of 1SV: DNA - Yahoo! Mail

2010-09-13http://se.mc266.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=0&fid=Inbox&sort=date&o...
























