
                                STRÄVHÅRIG FOXTERRIER

                                         UTVÄRDERING AV RAS 2022

Under 2022 registrerades 32 st. Strävhåriga Foxterrier varav en import.
Jämfört med året innan är detta en minskning med hela 59,3% då 54 hundar registrerades.
Tittar man tillbaka till 1990 då man började med registrering av rasen, är detta det minsta antalet 
hundar som registrerats under dessa 33 år!
Främsta anledningarna till detta låga antal torde bero på att:

• antalet uppfödare har minskat med 4 under året. Finns nu 14 st.
• flesta uppfödare har endast 1 kull/2-3 år numera. Endast 2 har fler.
• en av de mest aktiva uppfödarna har registreringsförbud från SKK fram till september 2023.

Medelvärdet för senaste 5 åren gällande antalet registreringar landar nu på 43,6. En minskning med 
2,8% sedan 2021 och vi kan således konstatera att rasen fortsatt ingår i de numerärt små 
terrierraserna där gränsen är satt vi 50 av Svenska Terrierklubben.

                                               De senaste 10 årens registreringssiffror

Årtal       Antal      
registreringar

Antal kullar  Genomsnittlig
    kullstorlek

Genomsnittlig
Inavelsgrad  %

2022 32 (1) 7 3,6 3,9

2021 54 17 3,5 2,6

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

( ) = varav import

Inavelsgrad

Den genomsnittliga inavelsgraden för 2022 är 3,9%.
En ökning med 50% jämfört med året innan då den låg på 2,6%.

Tittar man närmare på inavelsgraden hos de 7 kullar som fötts under 2022, får man följande resultat:
1,9%, 4,3%, 10,0%, 4,3 %, 0,4%, 1,6% och 1,0%.



Utifrån de 2,5% som är målet enligt RAS, kan konstateras att mer än hälften av kullarna uppnått 
detta, medan 2 kullar ligger på rätt sida av SKK's rekommendation på max 6,25%. En kull däremot 
ligger i den övre ändan vilket givetvis höjer medelvärdet för inavelsgraden.
I takt med att fler avelsdjur testas för bl.a van den Ende-Gupta-syndrom där det framkommit att en 
del är bärare, innebär detta att det blir svårt att nå målet i RAS i framtiden då avelsbasen minskar i 
landet.

Valpkullar 2022

Detta år registrerades 7 kullar. Hela 10 kullar färre än året innan som låg på 17.
Värt att nämna är att detta är det lägsta antalet registrerade kullar under ett år sedan man började 
registreringen 1990!
Genomsnittlig kullstorlek ligger 2022 på 3,6 valpar. Genomsnittet de senaste 5 åren har varit 3,44 
valpar per kull, så en liten ökning med andra ord.

Avelsdebut

Precis som i fjol är majoriteten av förstagångs tikarna mellan 2-6 år.
Hanarna däremot var 2022 inte äldre än 3 år, vilket skiljer sig från tidigare år det varit vanligt att de 
varit äldre än så vid avelsdebut.

Avelshanar

Till årets 7 registrerade valpkullar användes 7 hanar och 7 tikar. Första året som det ligger ”fifty 
fifty”. Tidigare år har antalet tikar varit klart övervägande i antalet vilket inneburit cirka 2 hanar/3 
kullar i genomsnitt eller mindre.

Hälsa och mentalitet

Under året har en hälsoenkät skickats ut till klubbens medlemmar. Denna plus svarskuvert mottog 
alla med posten tillsammans med klubbens tidning ”Strävaren. Fanns även möjlighet att svara på 
enkäten på klubbens hemsida. Responsen kan vi inte utan att vara nöjda med. Jämfört med för 5 år 
sedan inkom nästan dubbelt så många svar. 2022 – 181 svar med 266 medlemmar.
Denna enkät kommer nu att ligga till grund för revideringen av RAS 2023.
Då inget speciellt rapporterats under 2022  fortsätter vi tolka det som att Strävhårig Foxterrier 
fortsatt är vid god hälsa & bibehåller sin rastypiska mentalitet.

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

2022 har ytterligare 14 avelsdjur testats. Detta innebär att vi nu kommit upp på totalt 23 st.
Avelskommittén kommer fortsatt att uppmana uppfödarna att låta DNA-testa sina avelsdjur så att vi 
förhoppningsvis kan nå målet som satts i senaste RAS med att minst 50% av de aktiva avelsdjuren i 
Sverige skall vara testade.
I takt med att fler testas och en del visat sig vara bärare av speciellt Gupta, innebär detta att 
avelsbasen också minskar i Sverige vilket i sin tur kan/kommer att påverka inavelsgraden som 
tidigare nämnts.

BPH

Dessvärre intet nytt på denna front. Fortsatt endast 10 hundar som genomfört beskrivningen sedan 
2013.
Svårt att motivera foxägare att låta BPH-beskriva sina hundar. 



Dock finns på klubbens agenda att 2023 försöka arrangera BPH i Skåne (”foxtätt”) och då ta 
tillfället i akt med ett trevligt medlemsmöte samt ett fysiskt styrelsemöte. ”Skam den som ger sig”!

Avelskommittén för Strävhårig Foxterrier

Bettina Persson (sammankallande)
Agneta Åström

Källa:

Avelsdata – Svenska Kennelklubben


