
Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Svenska Borderterriersällskapets avelsstrategi för 

Border Terrier. 

Det förra RAS-dokumentet är daterat 2012. Den nya versionen av dokumentet har arbetats med 

under 2 år, och de ansvariga har bl a presenterat dokumentet på konferens, hemsida och klubbmöte. 

Klubbens medlemmar och uppfödare har haft möjlighet att komma med synpunkter under arbetets 

gång.  

Några reflektioner: 

 Målen och strategierna under populationsstorlek känns väl genomtänkta och lätta att följa 

upp, med undantag av ”god effektiv population”. Vad den effektiva populationen är i 

dagsläget framgår inte riktigt, inte heller vad som krävs för att anse att man uppfyller målet. 

Man kan även fundera på kravet ”Inavelsgraden på valpkullen får ej överstiga 6,25%” som 

gäller för valphänvisning i förhållande till ”låg genomsnittlig ökning av inavelsgrad” som står i 

RAS. Kanske ska man fundera på en formulering på kraven för valphänvisning som trycker på 

att klubben önskar en mycket lägre inavelsgrad än så. 

 Under punkten mentalitet så visas tre stycken diagram, två för MH och ett för BPH. En 

förklarande text till dessa tre diagram hade underlättat för dem som inte är så vana vid att 

läsa dessa spindeldiagram. 

Man konstaterar även att MH inte mäter jakt och lekfullhet som förväntat, men skriver 

ingenting om BPH förrän i målet om att antalet BPH-beskrivna hundar ska nå minst 200 

hundar. En förklaring till varför BPH passar rasen bättre hade kunnat vara bra.  

 Målet om medelvikten på rasen. Här borde det till en bättre strategi. Att mäta/väga 

deltagande hundar på Årets Border visar endast år vilket håll det går. En tydligare strategi för 

att uppnå målet på medelvikt behöver arbetas fram. 

 

Sammanfattningsvis är detta ett mycket trevligt dokument, som verkligen ger intryck av att vara väl 

genomarbetat. Det märks tydligt att man är väl insatt i sin ras, och man har valt mål som är både 

möjliga att uppnå samt är av betydelse för rasen. Det framgår också tydligt på dokumentets första 

sida att detta är version 3 samt årtal för dokumentet vilket är bra. 

 

Lycka till med ert fortsatta arbete med RAS. 
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