
Utlåtande över RAS för ceskyterrier 
 
 

Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Ceskyterrierklubbens o c h  S v e n s k a  

T e r r i e r k l u b b e n s  förslag till RAS. Avelsstrategin är väl genomarbetad och förankrad i 

klubben. Klubben hade som ambition att det RAS som skrevs 2007 skulle omarbetas 

efter 3 år, för att man skulle hinna diskutera och förankra ytterligare. Tydligen var det inte 

realistiskt eftersom det nu har gått sju år. 

Ceskyterriern är en av de yngsta hundraserna och syftet var att skapa en liten och rörlig 

jakthund. Grundaren ändrade inriktning på avelsarbetet. Idag används därför rasen i mycket 

liten omfattning som jakthund. Det framstår som lite egendomligt att skapa en ras med så 

liten avelsbas som möjligt och att FCI så snabbt godkände den som en egen ras. 
 

Följande kommentarer kan utgöra underlag för klubbens fortsatta arbete med RAS: 

 
 För hundar som saknar fullständiga stamtavlor i 5 generationer hos SKK (ofta 

beroende på importer) ger beräkningar på ökning av inavelsgrad felaktigt lägre 

värden än de faktiska. Dessutom måste man ta hänsyn till att det bara var en tik och 

två hanar som var grunden till ceskyterrier. Det hjälper då inte speciellt mycket att 

importera hundar med liknande stamtavlor. Den senare inkorsningen med en 

sealyhamtik 1984-1985 har sannolikt tillfälligt ökat den genetiska variationen. 

 
 I Norge och Finland har i medeltal de senaste 10 åren registrerats endast 12 valpar per 

år av ceskyterrier, vilket inte är en bra grund för nordiskt avelsarbete. Ceskyterrierns 

framtid är beroende av a n n a t  internationellt utbyte av avelsdjur.  

 

 Ambitionen att göra en ny hälsoenkät bör genomföras särskilt som den genetiska 

variationen med all sannolikhet är begränsad p.g.a. den kraftiga inaveln vid bildande av 

rasen, vilket kan leda till ökad sjuklighet. 

 

Lycka till med det svåra avelsarbetet i en liten population! 
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