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Inledning 
Föreliggande dokument utgör version 2 av Rasspecifik avelsstrategi RAS för American 
Hairless Terrier. Som underlag för revidering har vi utgått från SKKs avelsdata, 
rasklubbens genomförda enkät, diskussioner med klubbens uppfödare samt statistiska 
och andra uppgifter från USA och Finland. Medlemmarna har haft möjlighet att bidra 
med synpunkter via klubbens Facebookgrupp samt genom mejlutskick. 

SKK/AKs utlåtande 2017 över RAS för American Hairless Terrier 2017-2021 

Undertecknad har på SKK/AK:s uppdrag granskat Rasklubben för Rat- och American 
Hairless Terriers avelsstrategi för American Hairless Terrier. 

American Hairless Terrier erkändes av Svenska Kennelklubben 2016 och är än så länge 
mycket liten i numerären. I aveln används även Rat Terrier som tillhör samma klubb. 
RAS-dokumentet synes mycket väl genomarbetat och korrekt förankrat. Strategierna 
är väl avvägda med kloka prioriteringar. /Anna Uthorn 

 

Historik 
Rasens historia, bakgrund och utveckling 

American Hairless Terrier (AHT) härstammar från Rat Terrier vars traditionella 
användningsområde har varit gårdshund samt jakthund, främst på småvilt.  

Hösten 1972 föddes en naken valp i en kull Rat Terriers. Hon hade ett silkeslent och 
rosa skinn med stora svarta fläckar. Uppfödaren gav bort den till sina vänner Willie och 
Edwin Scott. Familjen Scott gav sin nya valp namnet Josephine och hon är den hårlösa 
terrierns stammoder. Vid ett års ålder parades Josephine med sin far och fick en kull 
med fyra valpar. En av valparna blev naken och resten fick päls. Under några följande 
år fick Josephine flera kullar men aldrig med någon naken valp. År 1981, vid nio års 
ålder blev Josephine parad med sin son och fick därmed sin sista kull. I kullen föddes 
fyra valpar varav två nakna och två med päls. Med denna kull blev Josephine och 
hennes valpar starten för rasen American Hairless Terrier. 

Den ursprungliga AHTn och de första generationerna därefter hade tydliga 
vinthundsdrag och de hänger delvis kvar. 



  
 Rasdokument avseende American Hairless Terrier 
 

 
5/15 

 

AHT som ras byggdes upp genom upprepad inavel under 1980- och 1990-talen hos 
familjen Scottt, kennel Trout Creek. Fokus var att etablera en naken ras. Endast tre Rat 
Terriers användes i avel under denna period. 

Vid millennieskiftet hade ca 20 hundar sålts till andra uppfödare. En handfull av dessa 
utgör den huvudsakliga grunden till dagens AHT och först då ser man en ökad 
inblandning av Rat Terrier. 

År 1998 blev rasen godkänd som American Hairless Terrier av American Rare Breeds 
Association och National Rat Terrier Club. 1999 godkändes rasen av The United Kennel 
Club (UKC) som en hårlös variant av Rat Terrier, och sedan 2004 som egen ras. I 
oktober 2011 antog American Kennel Club (AKC) rasen till sitt FSS-program 
(Foundation Stock Service) och från januari 2014 fick den utställningsrätt. Från och 
med 2016-01-01 är American Hairless Terrier fullt erkänd i AKC.  

American Hairless Terrier kom till Europa på 2000-talet. Uppfödare i främst Finland, 
Ryssland och Tjeckien var föregångare men rasen finns nu spridd över större delen av 
Europa. Den första American Hairless Terriern i Sverige - Sarantais Always A Lady - 
importerades från Finland år 2005 och fick sin första kull 2006.  

Hösten 2016 beslutade SKK om erkännande av American Hairless Terrier fr o m  
1 januari 2017.  

I Sverige och övriga Norden har vi öppen stambok och får avla in ursprungsrasen Rat 
Terrier utan förbehåll. Valparna registreras alltid som AHT. 
 

Övergripande avelsmål för rasen 

Avel är ett långsiktigt arbete för att uppnå uppsatta mål som i all rasavel bör vara att 
nå resultat som så nära som möjligt motsvarar rasstandarden exteriört, mentalt och 
funktionellt samt upprätthållande av god hälsa. 

• Rasen ska kunna sägas hålla god kvalitet avseende exteriör, mentalitet och funktion 
samt ha en god hälsa. 

 

Rasens population och avelsstruktur  

Nulägesbeskrivning 
 
AHT som ras byggdes upp under 1980- och 1990-talet med upprepade 
syskonparningar, far/dotter resp. mor/son-parningar och kusinparningar i flera 
generationer. Inavelsökningen låg inte sällan på 20-30% per generation.  
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Skaparna av rasen hade vid millennieskiftet sålt ett 20-tal individer till andra uppfödare 
och alla AHT bygger nu på linje-/inavel på en handfull av dessa. Flera Rat Terriers har 
blandats in under de första åren efter millennieskiftet men de flesta har då också 
överanvänts. Detta får konsekvenser för dagens uppfödare. 

Förutom de problem som ingår i begreppet ”inavelsdepression” måste man också 
beakta att alla AHT sannolikt bär på ett antal sjukdomsgener. Det är av vikt att alla 
uppfödare av rasen arbetar för genetisk variation. 

Detta är särskilt viktigt i linjer där avelshundarna ligger nära ursprunget och i stort sett 
endast utgörs av nakna AHT. 

Nära släktskapsavel bör inte förekomma. Enligt SKKs grundregler är det inte tillåtet att 
para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra. 
 

Populationsstorlek, registreringssiffror 

Per den 31 december 2021 fanns 424 AHT registrerade varav 85 importer.  

Efter en försiktig början har registreringarna skjutit i höjden. Initialt under 2016 - 2017 
registrerades hundar, såväl tidigare importer som svenskfödda valpar, även från 
tidigare år vilket förklarar antalen under 2016/2017, 45st under senhösten/vintern 
2016 och 85st under 2017. Därefter registrerades 29st år 2018, 59st år 2019, 99st år 
2020 och 109st år 2021. AHT betraktas inte längre som en numerärt liten ras.  
 

Genomsnittlig kullstorlek 

Kullstorleken varierar normalt mellan 3 - 8 valpar men såväl mindre som större kullar 
förekommer. Medeltalet 2020 var 6 valpar/ kull.  
 

Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 

Med en liten population och en ras där samtliga individer stammar på samma mor/son 
parning gjord så sent som 1981 är det viktigt att inte enbart titta på inavelsgrader 
beräknat på 5 generationer. Den bakomliggande inaveln återfinns inom ett 10-15 
generationer hos en stor del av populationen och i stamtavlornas hela bredd.  

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom 
föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Det är viktigt att 
inavelsgraden hålls på en låg nivå. 

De hundar som importerades till Sverige hade initialt en god genetisk spridning. Det 
har dock inte importerats så många hundar under åren 2017 - 2021 som hade varit 
önskvärt.  
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Inavelsökningen i den svenska populationen ligger hittills under 1% räknat på fem 
generationer. En ökande genomsnittlig inavelsgrad kan sannolikt förväntas. Även om 
den genomsnittliga inavelsgraden räknad på 5 generationer kan hållas under 2,5% går 
det inte att komma ifrån riskerna med att samtliga AHT har stammodern Josephine och 
hennes barn överallt i bakgrunden när man kommer några generationer längre bak. 
Denna problematik måste uppfödare vara medvetna om och även ta hänsyn till. 

Rasklubben har registrerat stamtavlor i många generationer i webbsidan Pawpeds 
databas och uppfödare kan där beräkna inavelsgrader och göra testparningar. Till en 
del kan man i databasen följa generationerna bakåt till ursprunget – Josephine. 
Uppfödarna inom rasen har alltså möjlighet att skaffa sig god kunskap om 
bakomliggande generationer. Registreringar i Pawpeds planeras att fortsätta till dess 
att tillräckligt många generationer (minst 5) finns med i SKK Hunddata. Pawpeds är vår 
huvudsida för att ha koll på stamtavlor och inavelsgrader då väldigt få AHT har 
tillräckligt många generationer registrerade hos SKK och därför ger missvisande siffror. 

I begränsade populationer måste det främsta avelsmålet vara att bibehålla och helst 
öka den genetiska variationen vilket är förutsättningen för att på längre sikt undvika 
sjukdomar, defekter och bristande mentala eller fysiska egenskaper. För att bibehålla 
ett gott hälsoläge är rasen beroende av fortsatta importer, särskilt sådana som kan 
föra med sig nya linjer från utparningar med rat terrier, samt internationellt 
samarbete.  

Antalet uppfödare har ökat något men några har också lagt ner sin avel eller står i 
begrepp att göra det. Den som funderar på att bli uppfödare bör därför uppmuntras, 
stöttas och utbildas av både klubben och etablerade uppfödare. 

I små populationer är det lämpligt att lika många tikar som hanar används varför man 
bör begränsa användandet av såväl hanar som tikar under längre tid för att ge 
utrymme för fler olika individer i aveln. I arbetet med att bygga upp en diversifierad 
genpool i landet är det viktigt att det finns ett flertal uppfödare som arbetar med olika 
blodslinjer.  
 

Användning av avelsdjur 

I Avesdata finns statistik för åren 2013 – 2021. Generellt har det använts något färre 
hanar än tikar förutom 2018 då det var samma antal. Över tid är det totala resultatet 
37 hanar och 48 tikar som i hög utsträckning är släkt med varandra oavsett kön. 
Trenden måste brytas. Vi ser att uppfödarna sparar eller köper in allt fler tikar men vi 
får inte glömma att även importera hanhundar.  
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Mål 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

• Rasen ska genomsnittligt kunna sägas hålla god kvalitet avseende exteriör, 
mentalitet och funktion samt ha en god hälsa. 

• Antal registrerade hundar per år ska öka. 
• Enskild hane respektive tik ska inte tillåtas bli förälder till mer än 5% av 

populationen av en generation (femårsperiod). 
• Avelsbasen ska breddas genom att antalet hundar som används i avel ska öka.  
• En genomsnittlig inavelsökning under 2,5% ska bibehållas. 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• Avkomma bör kontinuerligt utvärderas avseende såväl exteriör, mentalitet samt 
funktion och hälsa.  

• Uppfödare ska vara väl förtrogna med RAS rekommendationer och vid avvikelser 
ha goda skäl för dessa. 

• Parningskombinationer som ger en inavelsökning på mer än 6,25% ska undvikas enl 
SKKs regelverk. 

• Uppfödare bör tillse att den egna uppfödningen ej genomsnittligt överstiger 2,5%.  
• Upprepning av avelskombinationer ska undvikas. 
• Rekommendationen är tre kullar per hane respektive tik, eller att inte låta enskild 

tik eller hanhund bli förälder till mer än högst 5% av valparna i en generation 
(femårsperiod).  

• Antalet uppfödare ska ökas genom att göra rasen mer synlig samt uppmuntra och 
stötta presumtiva nya uppfödare. 

• Import av hundar bör inriktas på individer som är obesläktade med de hundar vi 
har i landet.  

 

Hälsa 
Nulägesbeskrivning 

Liksom i andra raser finns varierande diagnoser, somliga i enstaka fall och andra mer 
frekventa. I Hunddata hittar vi inte så mycket information men från USA och Finland 
där såväl Koiranet som den finska rasklubben, publicerar en stor mängd hälsodata.  

Rasklubben genomförde en hälsoenkät under 2019 där den mejlades ut till alla 
registrerade ägare samt delades på hemsida och i Facebookgrupper. Vi fick in 136 svar 
vilket motsvarar 67% av den dåvarande populationen i Sverige. Resultatet finns med 
som en del av underlaget till mål och strategier främst under avsnittet mentalitet och 
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bruksegenskaper då det framgick att ett antal osäkra hundar uppvisat aggressivt 
beteende i samband med utställning och flera ägare rapporterade om hundar som 
uppvisade osäkerhet och rädsla i vardagliga situationer. 

I den statistik som finns hos OFA (Ortopedic Foundation for Animals) är det primärt 
patellaluxation och linsluxation som sticker ut. Andra förekommande diagnoser som 
rapporterats till OFA eller den amerikanska rasklubben (AHTCA) är HD, prcd-PRA, 
allergier/hudproblem, Legg-Calve perthes, prcd-PRA, cushings, addison, Hemofili A, 
von Willebrands, MD, Porta Cava shunt, DCM, epilepsi m fl. 

Från den finska statistiken ser vi ett antal ögondiagnoser, patellaluxation samt 
anomalier rygg/ländrygg och HD grad C. I Sverige har vi hundar med ögondiagnos men 
inga kända fall med PLL eller prcd-PRA. Vi har inga kända problem med ryggar eller 
höfter och endast ett fåtal hundar med patellaluxation.  

Det finns inte tillräckligt underlag för att vi ska få ut statistik från försäkringsbolagen. 

Vad gäller navelbråck och bettfel så förekommer de sporadiskt. Vi ser för dagen inget 
behov av att helt avråda från användning av hundar med lindrigt navelbråck eller 
lindrigt bettfel i avel förutsatt att parning sker med felfri hund. Med lindrigt avses 
avvikelser som inte kräver operation eller medför besvär för hunden. Med den snäva 
avelsbas vi har måste vi vara försiktiga och inte utesluta hundar ur avel p g a lindriga 
avvikelser.  

AHT är en av de raser där den s k piebald-genen förekommer.  Till denna gen kopplas 
risk för att hundarna ska bli döva på ena eller båda öronen. Hundar med vita huvuden 
och/eller öron anses löpa särskilt stor risk. 

Mot bakgrund av att de flesta autoimmuna sjukdomarna debuterar under hundens 
förta 2 år är det av värde att avvakta med avel innan dess. Det kan också vara bra att 
avvakta med att använda såväl tikar som hanar i alltför stor utsträckning innan 
avkommorna utvärderats. 

Efter att rasklubbens avelskommitté fått kännedom om ett antal fall av allvarlig 
sjukdom gick ett upprop under hösten 2021 till medlemmarna som uppmanades att 
rapportera bestående allergier, mag- och hudproblem.  Utifrån de uppgifter som kom 
in vill vi rikta särskild uppmärksamhet vad gäller sjukdom som kan kopplas till 
dysfunktionellt immunförsvar.  

Allergier/hudproblem uppmärksammades tidigt under rasens historia. Vi har sett 
lindriga allergisymptom och fall av atopisk dermatit som varit behandlingsbar. Vi har 
även allvarligare fall av dermatit samt diffusa magproblem.  

I Sverige har vi hittills ett känt fall av Addison och ett med SLE men också en handfull 
med oklar diagnos som bedömts som ”misstänkt autoimmunitet”. Dessa har varit unga 
hundar, de yngsta 9-10 månader, som haft ett snabbt sjukdomsförlopp. 
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Förekomst av reproduktionsproblem 

Rasen har inga kända generella reproduktionsproblem.  
 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Minimera och begränsa förekomst av ärftliga sjukdomar och defekter i rasen. 
 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• Informera uppfödare om rasens historia och utveckling med tyngdpunkt på 
inavel och dess effekter samt vikten av genetisk variation. 

• Uppmuntra till öppenhet uppfödare emellan när det gäller sjukdomsfall och 
defekter för att förbättra möjligheterna till väl underbyggda beslut vid 
avelsplanering. 

• Uppmuntra hundägare att rapportera hälsoproblem till rasklubbens 
avelskommitté. 

• Tik ska inte användas i avel före 18 mån ålder enl SKKs och JVs regelverk. 
Rekommenderad lägsta ålder för användning av hanar i avel är 18 månader. 

• I enlighet med SKKs grundregel 2:2 får hundar med allvarlig 
sjukdom/funktionshinder ej användas i avel. 

• Föräldradjurens DNA-status för prcd-PRA samt PLL bör vara kända innan 
parning. DNA-testning bör följa SKKs regler vilket innebär att hund inte kan 
räknas som hereditärt fria i mer än tre generationer. Anlagsbärare för PLL bör 
ögonlysas i så nära anslutning till planerad parning som möjligt. 

• Individ som visar kliniska symptom för Patellaluxation får inte användas i avel 
oavsett grad, ej heller hund som opererats pga patellaluxation. 

• Uppfödare ska förvissa sig om att samtliga valpar är hörande innan leverans.  
• Individ som lämnat avkomma med bestående allergi/hudproblem eller 

autoimmun sjukdom bör tas ur avel. 
 
 

Mentalitet och bruksegenskaper 
 
Rasen skall vara energisk, alert, nyfiken och lättlärd. Om de socialiseras och tränas 
tidigt utvecklas de till utmärkta sällskapshundar och visar stor tillgivenhet för sin ägare 
och familj. Rasen skall inte sparra andra hundar på utställning. 
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American Hairless Terrier är smarta, nyfikna, alerta, lättlärda, signalkänsliga, 
följsamma, glada, aktiva, lekfulla, envisa och visar inte sällan ett stort mått av humor. 

Det finns en stor spännvidd vad gäller aktivitetsnivå, allt från hundar som nöjer sig med 
en ganska måttlig aktivitetsnivå till de som är mer intensiva och kräver mycket motion 
och aktiviteter för att må bra. En AHT ska dock alltid vara mentalt stabil, komma bra 
överens med andra hundar och aldrig vara skygg eller aggressiv.  

Rasen är social och vill vara nära sin familj. En AHT kan vakta både hem och ägare och 
som de flesta hundar kan den skälla när främlingar kommer in i bostaden. 
 
Förfäderna till AHT avlades för att jaga råttor och andra skadedjur. Den nakna 
varianten är pga avsaknaden av päls olämplig för de flesta jaktaktiviteter. AHT har dock 
behållit en stark jaktinstinkt och utmärker sig i många andra sporter och aktiviteter.  

Mentalitet och temperament är helt avgörande för individens möjlighet att utvecklas 
till en trevlig sällskapshund. Uppfödare bör försäkra sig om att avelsdjuren motsvarar 
de för rasen önskvärda egenskaperna. 

Vi anser att man gott kan säga att rasen generellt har god mental status men resultatet 
av den genomförda enkäten visar att vi också har hundar som kan vara osäkra i olika 
vardagliga situationer och i mötet med främlingar. 

SKKs grundregler fastställer att det inte är tillåtet att använda hundar som visar 
överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden 
vardagliga situationer. 

För att öka kunskapen om rasens mentala status generellt samt säkerställa att 
avelsdjuren har den önskvärda statusen är BPH (Beteende och 
Personlighetsbeskrivning Hund) ett användbart instrument. BPH är inget test utan en 
beskrivning av hunden. Resultatet kan ge uppfödare och ägare en större insikt i den 
enskilda hundens karaktär men den stora vinsten för aveln når vi inte förrän ett större 
antal hundar genomgått BPH och vi får en sammantagen bild av rasen som helhet. 

 

Nulägesbeskrivning 

Ev. jaktprov, bruksprov, mentaltest, mentalbeskrivningar, enkätsvar  

22 st AHT har gjort BPH (2021-10-13) och det är fortfarande få för att man ska kunna 
dra några långtgående slutsatser men här ser vi rasens snitt på de individerna. 

Diagrammet nedanför är medelresultatet av samtliga AHT (inklusive importer) som 
gjort BPH (2021-10-13). Vi kan se att de inte är allt för intresserade av att hälsa på nya 
människor, har ett lekintresse, lite nyfikna på nya ljud och relativt skottsäkra. Ogillar 
främmande underlag och är uppmärksam på hotfulla situationer. 
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Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden 

Generellt sett är rasens mentala status god utan påtagliga eller vanligt förekommande 
problem och kan anses motsvara standarden. 

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

• Fortsätta att dokumentera rasens mentala status genom att fler hundar genomför 
BPH och nya enkäter skickas ut med viss regelbundenhet. 

• Antal hundar som rapporteras som osäkra ska minskas. 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• Uppmuntra uppfödare och ägare att genomföra BPH-beskrivningar.   
• Uppfödarna bör lägga tid och arbete på berikning av valparnas uppväxtmiljö samt 

social träning innan de levereras. De måste också vägleda köpare vad gäller valpens 
utveckling och vikten av fortsatt träning redan från första dagen. 
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Exteriör 
 
Inom den tidiga aveln har exteriören fått stå tillbaka då fokus har lagts på etablerandet 
av en naken ras. Vid intåget i UKC 1999 sågs AHT som en variant av Rat Terrier. Först 
vid erkännandet som egen ras 2004 fick AHT en egen rasstandard. Vid den tidpunkten 
hade uppfödarna många större och mindre avvikelser att arbeta med. Rasen saknar i 
viss mån fortfarande enhetlig typ och vad gäller exteriöra detaljer finns det en hel del 
problemområden.  

AHT är en liten till medelstor hund 30,5 – 40,5 cm. Den ska vara svagt rektangulär och 
finns i två varianter, naken och pälsad. Den ska vara balanserad och muskulös med 
flata muskler samt utstråla energi, styrka och rörlighet. Helhetsintrycket får aldrig vara 
grovt och kompakt, inte heller tunt, lätt och luftigt. 
 

Nulägesbeskrivning 

 
Storleken har i en tidigare standard (UKC) angetts till 25,5 – 46 cm men ändrades från 
2011 till 30,5–40,5 i samband med inträdet i AKC (American Kennel Club).  Hundar som 
storleksmässigt avviker från den aktuella standarden förekommer dock mycket 
sporadiskt idag och då med små avvikelser.  

Typ och helhet i överensstämmelse med rasstandarden bör prioriteras utan att för den 
skull bortse från förekommande exteriöra fel. 

Vad gäller exteriöra detaljer så är överlinje och huvudets detaljer de som främst 
behöver förbättras, tätt följt av branta framställ och i viss mån även branta bakställ.  

Ryggen ska vara plan och stark såväl i stående som i rörelse, den måttligt korta länden 
ska övergå i en svag välvning mot korset som även det ska vara svagt välvt. Överlinjen 
ska vara plan och avslutas i en mjuk och svag välvning över korset. Vi ser alltför många 
hundar med karprygg, stark vävning över länden och/eller branta kors. 

Då huvudets form och proportioner samt dess detaljer är det som främst konstituerar 
uttryck och exteriör karaktär bör även avvikelser från standarden i dessa delar 
uppmärksammas i aveln som t ex alltför stora och framträdande ögon, alltför 
markerade stop, rundade skallar (äppelhuvud), korta nospartier i förhållande till 
skallens längd, brett ansatta öron och svaga underkäkar. Vi har dock kommit en bit på 
väg och flera av våra svenska hundar kan väl hävda sig i internationell konkurrens men 
vi vill se fler av dessa på utställning. 
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Det primära syftet med hundutställningar är att exteriört utvärdera resultatet av 
avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden. För att få ett mått på den 
generella exteriöra kvalitén i populationen bör AHT- ägare uppmuntras att ställa ut 
sina hundar, alternativt delta i exteriörbedömningar. 

Exteriört ska American Hairless Terrier vara en sund hund utan överdrifter.  

Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

• Att etablera en enhetlig och standardenlig population avseende såväl storlek, typ 
och helhet som exteriöra detaljer. 

Strategier 

Prioriteringar och strategier för att nå målen 

• Vid val av avelsdjur ska storlek, typ och helhet prioriteras framför exteriöra detaljer 
dock utan att bortse från dessa.  

• Exteriöra detaljer som överlinje, korsets lutning samt huvudet och dess detaljer bör 
ges särskild uppmärksamhet för en bättre följsamhet till rasstandarden.  

• I avel bör endast hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad 
och i god kondition användas.  

• Uppmuntra ägare att ställa ut sina hundar. 
• Uppfödare bör ställa ut sina hundar för att utvärdera kullar och blivande avelsdjur 

 

Summering  
Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål 

Vi har idag en betydligt större insikt i rasens historia jämfört med föregående version 
av RAS. Vi har också fått större kännedom och erfarenhet av förekommande problem 
med hälsa och mentalitet. 

American Hairless Terrier är historiskt sett en ung ras grundad på tät inavel. Hundarna 
från kennel Trout Creek finns inom 6 - 10 generationer i de flesta av dagens 
stamtavlor. I aveln måste hänsyn tas till hela stamtavlas djup och arbetet med en 
diversifiering av genpoolen måste fortsätta.  

Hälsomässigt tycks rasen i stort sett ha ett gott utgångsläge men den bakomliggande 
inaveln utgör ett hot. Det är troligt att vi ännu inte sett den fulla effekten av denna 
inavel. Hälsofrågorna bör ägnas stor uppmärksamhet så att hälsoläget inte bara kan 
bibehållas utan också förbättras.  
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Från att aveln tidigare inriktats på breddning av genpoolen måste den nu även inriktas 
på en god, enhetlig och standardenlig exteriör.  

Genetisk variation och hälsa hänger ihop. Dessa tillsammans med mentalitet är alla 
högprioriterade. Det innebär inte att exteriöra mål ska skjutas på framtiden. Vi måste 
arbeta parallellt med dem alla. Vi kan inte luta oss tillbaka i tron att läget är alltigenom 
gott och att det kommer att förbli så utan att vi anstränger oss. 

Plan för fortsatt arbete i klubben 

Klubben kommer att genomföra enkäter avseende hälsa och mentalitet samt gå 
igenom utställningskritiker och på så sätt få underlag för kommande revideringar av de 
rasspecifika avelsstrategierna. 

• Genomföra regelbundna enkäter som kan vara riktade till alla medlemmar 
alternativt enbart till uppfödare. 

• Följa utveckling och hälsostatus inom rasen internationellt. 


	Inledning
	Historik
	Rasens historia, bakgrund och utveckling
	Övergripande avelsmål för rasen

	Rasens population och avelsstruktur
	Nulägesbeskrivning
	Populationsstorlek, registreringssiffror
	Genomsnittlig kullstorlek
	Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar
	Användning av avelsdjur

	Mål
	Kortsiktiga och långsiktiga mål

	Strategier
	Prioriteringar och strategier för att nå målen


	Hälsa
	Förekomst av reproduktionsproblem

	Mentalitet och bruksegenskaper
	Ev. jaktprov, bruksprov, mentaltest, mentalbeskrivningar, enkätsvar
	Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden
	Mål
	Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

	Strategier
	Prioriteringar och strategier för att nå målen


	Exteriör
	Mål
	Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål

	Strategier
	Prioriteringar och strategier för att nå målen


	Summering
	Prioritering av viktiga kortsiktiga och långsiktiga mål
	Plan för fortsatt arbete i klubben


