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Ursprung:
Skottland

Storlek: 
28-31cm i mankhöjd 

ca 6-7,5 kg
Färg;

Sandfärgad, vete, röd, grå 
eller nästan svart. Brindle i 

ovanstående färger är tillåten.

www.cairnterrrier.se

RASSPECIAL
Cairnterrier

FOTO: C. Mathiasson

C

-världens bästa kompis
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Ch Rasken's Rusty Red Ruby

Rasen i Sverige

De skotska högländerna och 
öarna Skye och Harris är

cairnterrierns ursprung, där de 
olika varianterna av små

terriers fi nns dokumenterade, 
allt sedan 1400-talet.

Cairn i snölekar
FOTO: I. Klobucar
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Rasbeskrivning

"I ögonen ska man kunna se en 
busig och nyfi ken blick."
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Aktiviteter med Cairn FOTO: M. Lindborg

"Vid prisutdelningen hölls 
spänningen uppe in i det sista..."
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Cairnterrierklubben
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Ovanstående motto kan man med fog 
påstå stämmer väl in på en cairnterrier. 
Rasen är, som de fl esta terrierraser, frisk 
till kropp och själ. Naturligtvis fi nns det 
enstaka undantag precis som det gör 
på alla levande varelser men rasen är 
inte behäft ad med någon sjukdom där 
föräldradjuren ska vara undersökta eller 
att individerna ska undersökas eft er viss 
tid.

Långt innan kennelklubben drog 
igång arbetet för att motarbeta 
osund avel genom att införa RAS 
(rasspecifi k avelsstrategi) för alla 
raser hade cairnterrierklubben 
vidtagit åtgärder för att motarbeta 
matadoravel, öka genpoolen och 
minska inavelsgraden i rasen. Redan 
i mitten av åttiotalet infördes en regel 
i klubbens avelsrekommendationer 
att ingen avelshane fi ck användas till 
fl er än fem parningar per år. Detta 
resulterade i att fl er hanhundar kom att 

användas i avel vilket är utmärkt om 
det skulle visa sig att en individ skulle 
lämna mindre önskvärda egenskaper 
till sina avkommor. Spridningen är 
därmed begränsad och eff ekten blir 
inte så stor på rasen. Under ungefär 
samma tidsperiod upptäcktes att några 
fall av ett njurfel (PNP) drabbade ett 
mindre antal individer. Begränsningar 
i avelsarbetet infördes då genom att 
föräldradjuren till drabbad avkomma 
liksom syskon togs ur avel. Antalet 
drabbade individer minskade snabbt 
och idag är det nio år sedan ett fall 
senast registrerades.

När sedan kennelklubben beslutade 
om RAS genomfördes ett målinriktat 
och seriöst arbete för att få till ett 
väl genomarbetet dokument med så 
tydliga mål som möjligt. Eft ersom 
problembilden inte var så markant 
blev målen att i första hand slå vakt 
om den sundhet rasen besitter. Ett 

mätbart resultat fanns dock och det var 
inavelsgraden där målet blev att minska 
den till en genomsnittsgrad under 
2,5 %. Det målet uppnåddes snabbt även 
om det kan variera något från år till år.

Under de senaste åren har antalet 
registrerade cairn minskat kraft igt, 
vilket även det är fallet med de fl esta 
terrierraser. Det är en utveckling som, 
om det fortsätter, kan ställa till problem 
för ett seriöst avelsarbete. Dock har 
ju möjligheterna till samarbete över 
gränserna ökat och det gör det lättare 
att tillföra nytt avelsmaterial. 

Klubben ser fram emot den beteende- 
och personlighetsbeskrivning som 
nu håller på att utarbetas inom SKK. 
Den ska kunna vara uppfödare och 
hundägare till hjälp med att verka 
för hundar som  fungerar väl i vårt 
moderna samhälle.

- En sund själ i en sund kropp -

ÅR VALPAR KULLAR MEDEL INAVEL ÅR VALPAR KULLAR MEDEL INAVEL
1977 334 - - - 1998 499 132 3,78 4,3
1978 357 114      3,13 - 1999 488 133 3,66 4,3
1979 388       116 3,34 - 2000 538 142 3,79 4,0
1980 413 118 3,50 - 2001 502 136 3,69 3,4
1981 430 121 3,55 - 2002 594 155 3,83 3,1
1982 398 122 3,26 - 2003 542 142 3,82 3,1
1983 443 131 3,38 - 2004 507 128 3,96 3,0
1984 506 154 3,29 - 2005 609 145 4,20 2,4
1985 554 160 3,46 - 2006 535 122 4,38 2,3
1986 572 171 3,35 - 2007 430 106 4,06 2,5
1987 616 176 3,5 - 2008 411 99 4,15 2,4
1988 595 178 3,34 - 2009 357 93 3,83 3,0
1989 614 175 3,50 - 2010 315 74 4,25 2,7
1990 691 201      3,44 3,6 2011 241 47 5,13 1.9
1991 638 172 3,71 3,4
1992 656 180 3,64 4,0
1993 637 176 3,62 5,1
1994 614 163 3,77 4,1
1995 572 153 3,74 3,6
1996 546 156 3,5 3,8
1997 491 130 3,77 3,2

CAIRNTERRIER
– Världens bästa kompis –
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CAIRNTERRIER
Aktiv, modig, smidig!

FOTO: K. Ahlenius

FOTO: M. Lindborg

Cairngalleri

FOTO: M.Sjöbring

FOTO: M.Sjöbring

FOTO: M. Lindborg


