
                                STRÄVHÅRIG FOXTERRIER 

                                                  UTVÄRDERING AV RAS 2020

Under 2020 registrerades 49 st. Strävhåriga Foxterriers varav 3 importer.
Vi kan konstatera att antalet registreringar stigit med 14 st jämfört med 2019.
En ökning med 40 %, vilket ses som mycket positivt.
Trots det ökade antalet registreringar i år, blir medelvärdet för de senaste 5 åren 48,6 vilket innebär 
att rasen fortsatt ingår i de numerärt små terrierraserna där gränsen är satt vid 50 av Svenska 
Terrierklubben.

                                             De senaste 10 årens registreringssiffror

Årtal       Antal      
registreringar

Antal kullar  Genomsnittlig
    kullstorlek

Inavelsgrad
        %

2020 49 (3) 12 3,3 6,9

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

( ) = varav import

Inavelsgrad

Inavelsgraden har åter igen stigit under 2020 och ligger nu på 6,9 %.
En ökning med 1 % sedan i fjol.
Dessvärre förflyttar den sig fortsatt i fel riktning allt längre bort mot det mål som satts i RAS med 
2,5 %. 
Enstaka parningar bör heller inte enligt RAS överstiga 6,25 % vilket vi även 2020 överstiger.

Ser vi på inavelsgraden gällande parningar, har 2 kullar fötts under 2020 där procentsatsen var 
12,5 – 24,99 %. Övervägande antalet kullar ligger dock på upp till 6,25 %.



Avelsdebut

Majoriteten av förstagångs tikarna ligger vid 2 – 3 års ålder. Något vi inte sett sedan 2016.
Hanarna är fortsatt mer spridda åldersmässigt. Dock ingen som var 7 år och äldre, ej hellre yngre än
13 månader vilket var fallet i fjol.

Avelshanar

6 hanar har använts till årets 12 registrerade kullar, vilket innebär 1 hane/ 2 kullar. En liten stigning 
från fjolåret då siffran låg på 1 hane per 1,65 valpkullar.

Valpkullar 2020

2020 registrerades 12 valpkullar. En stigning med 2 kullar jämfört med föregående år.
Genomsnittliga kullstorleken i år ligger på 3,3 valpar/kull. En minskning jämfört med 2019 då 
siffran var 4,0.
Genomsnittlig kullstorlek för de senaste 5 åren har legat på 3,6 valpar per kull.

Hälsa & mentalitet

Även detta år inget nytt att rapportera så vi gör den tolkningen att Strävhårig Foxterriers fortsatt är 
vid god hälsa och bibehåller sin rastypiska mentalitet.

DNA-tester för linsluxation & van den Ende-Gupta-syndrom

Nytt för 2020 är att Strävhåriga Foxterrierklubben tillsatt en Avelskommitté.
Denna kommer att sända ut uppmaningar till uppfödarna att låta DNA-testa sina avelsdjur för 
ovanstående.
Anledning för att det i RAS är satt som mål att senast 2022 skall minst 50% av de aktiva 
avelsdjuren i Sverige vara testade. Första resultatet kommer att redovisas under årsmötet 2021.

BPH

Med tanke på att det är 0 hundar som BPH beskrivits under 2020 och att målet i RAS är att minst 10
Strävhåriga Foxterriers skall göra det per år, kommer Avelskommittén att göra utskick som 
uppfödarna kan sända direkt till sina valpköpare genom åren samt att informera och uppmuntra 
foxterrierägare i vår tidning ”Strävaren” samt på hemsidan.

Avelskommittén för Strävhåriga Foxterrierklubben

Bettina Persson
Agneta Åström

Källa:

Avelsdata – Svenska Kennelklubben




