
                                 STRÄVHÅRIG FOXTERRIER

                                                    UTVÄRDERING AV RAS 2019

Under 2019 registrerades totalt 35 st. Strävhåriga Foxterriers varav 2 importer.
Jämfört med 2018 är detta en minskning med hela 13 registrerade hundar.

Under de senaste 5 åren 2015 – 2019 har i medeltal 48,8 Strävhåriga Foxterriers registrerats per år i 
Sverige. Detta innebär att rasen nu kan räknas till de numerärt små terrierraserna, där Svenska 
Terrierklubben satt gränsen vid 50 registreringar per år som medeltal under de senaste 5 åren.

                                          De senaste 10 årens registreringssiffror

Årtal       Antal      
registreringar

Antal kullar  Genomsnittlig
    kullstorlek

Inavelsgrad
        %

2019 35 (2) 10 4 5,9

2018 48 (1) 14 3,1 4

2017 46 (1) 13 3,3 5,6

2016 65 (4) 15 3,5 3,1

2015 50 (3) 15 4,1 3,1

2014 65 (1) 16 2,9 2,1

2013 37 (1) 16 3,1 2

2012 64 (1) 14 4,4 2,6

2011 80 (1) 17 4 3,1

2010 78 (2) 25 3,2 3,2

 ( ) = varav import

Inavelsgrad

Ser vi tillbaka 10 år, har inavelsgraden aldrig tidigare varit så hög som 2019 med 5,9 %.
2017 låg den förvisso på 5,6 %, men tidigare år mellan 2,0 – 4,0 %.
Med tanke på klubbens mål att inte överstiga 2,5 % i medel, är årets resultat inte vidare 
uppmuntrande och utvecklingen går åt fel håll.



Anmärkningsvärt är dessutom att valpar registrerats 2019 med en inavelsgrad på 25% -, vilket inte 
inträffat sedan 2006!

Avelsdebut

Föräldradjurens ålder vid första kullen 2019 följer i princip mönstret från föregående år när det 
gäller tikarna. 
Fortsatt mer spridning bland hanarna, där det 2019 till skillnad från i fjol, var 2 hanar som var 7-12 
månader gamla vid sin första kull valpar.

Avelshanar

7 avelshanar användes till årets 10 kullar som registrerades.
Omräknat används 1 hane per 1,65 valpkull. En minimal stigning sedan 2018.

Valpkullar 2019

2019 registrerades 10 valpkullar vilket är 4 färre än 2018.
De senaste åren har den genomsnittliga kullstorleken legat på 2,9 – 4,4 valpar per kull.
2019 ligger den på 4,0 vilket ligger inom intervallet, men i den övre ändan vilket kan ses som 
positivt. Speciellt om man jämför med 2018 då det låg på 3,1.

Hälsa & mentalitet

Fortsatt inget nytt som rapporterats vilket återigen tolkas som att rasen har god hälsa och rastypisk 
mentalitet.

BPH

Inga hundar har genomfört BPH under 2019. 
Med tanke på målet i RAS där minst 10 Strävhåriga Foxterriers från 2017 och 5 år fram skall BPH 
beskrivas per år, kan vi konstatera att vi ligger långt ifrån målet.
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